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Forord 
Denne afhandling er afslutningen på min kandidat uddannelse Cand.ling.merc. (IMK) i interkulturel 

marketing og kommunikation (Engelsk), på Copenhagen business School (CBS). 

Jeg har siden 2009, gennem diverse studiejobs, stiftet et solidt bekendtskab til outbound marketing 

på både B2C markedet, men også B2B markedet. Jeg oplevede tit sure kunder, grundet at man 

forstyrrede dem i deres igangværende arbejde, psykisk hårde arbejdsdage og ikke mindst fik man 

fat i en begrænset mængde af kunder via outbound marketing. Det tunge traditionelle outbound 

marketingsarbejde fik mig til tænke på, at der må være en anden måde at komme ud til kunderne på, 

der ikke mindst gavnede kunderne og gjorde dem mere glade og tilfredse.  

Jeg har igennem mit studie og ikke mindst denne kandidatafhandling haft muligheden for at 

kombinere min store interesse for inbound marketing med min faglige interesse indenfor 

markedsføring, digitalisering og kommunikation.   

Jeg har set mange skrive indenfor digitalmarkedsføring, bl.a. om sociale medier, content 

markedsføring og især digital markedsføring på B2C markedet. Dog er jeg endnu ikke bekendt med 

nogen, som har skrevet om inbound marketing på B2B markedet. Derfor har jeg haft stor interesse i 

at undersøge dette emne nærmere.  
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Ordforklaring  
Jeg har valgt at lave en ordforklaring i starten af specialet, således læseren fra start af forstår 

komplekse ord uanset deres faglige niveau indenfor markedsførings området.  

Inbound marketing, er marketingsstrategier som er afhængig af at ”tjene” kunders interesse frem 

for at ”købe” den. Med andre ord, er inbound marketing når virksomheder formår at tiltrække 

kunder fremfor presse dem mod ens virksomhed. At tiltrække gøres ved at have fokus på at skabe 

kvalitetsindhold og ikke mindst offentliggøre det, der hvor en potentielle kunde søger 

informationer, for at tiltrække dem til virksomheden og dets produkt(er) (Hubspot, 2017).  

Outbound marketing, er marketingsstrategier, som skubber produkter og services ud til kunderne. 

Outbound marketing, også kaldet den traditionelle markedsføring, er både den trykte og 

elektroniske markedsføring med såsom, aviser, magasiner, radio, TV, direct mails mm (Hubspot, 

2017).  

Marketing VS. markedsføring, jeg har valgt vekslende at bruge begge ord bevidst i afhandlingen 

for at gøre det mere levende og nær så monotont.  

Internettet, jeg har brugt ordet til at forklare måden hvorpå vi kan søge informationer på. Dette kan 

være via google, YouTube, LinkedIn eller hvad end man nu bruger. Desuden kan internettet både 

tilgås via computeren, men også på mobilen eller tabletten.  

B2C, betyder business to consumer, også kaldt konsumentmarkedet og vil derfor I afhandlingen 

referere til handel mellem virksomheder til privatpersoner. 

B2B, betyder business to business, også kaldt producentmarkedet og vil derfor i afhandlingen 

referere til handel mellem virksomheder til virksomheder. 

Beslutningstager/køber/kunde, i B2B sammenhæng er forbrugeren sjælden den samme som 

køberen, derfor har jeg i afhandlingen valgt at kalde køberen for beslutningstager/køber/kunde. 

Millennials, også kaldet generation Y, er unge født mellem 80’erne og start 00’erne. Det siges at 

denne generation tænker meget mere digitalt, de er mere netværksorienteret, samt mere kritiske og 

krævende end tidligere generationer. Desuden er Millennials mere tilbøjelige til at foretage største 

delen af deres købsproces på egen hånd (Rouse, 2017).  

Købs-/kunderejse, jeg ser købsprocessen som en købs-/kunderejse for kunden. Rejsen opstår fra 

det øjeblik et behov opstår til kunden tager en beslutning og køber et produkt/service.  
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Executive Summary 
Due to the era of digitalization, the internet functions as a tool for mass communication. Therefore, 

informations flows are available on the internet in vast quantities. Due to the vast availability of 

information flows, the marketing culture in the business market has undergone a significant change 

since the 20th century.  

Today the internet functions as a digital marketing platform, because of digitalization, and today the 

buyer has an ideal possibility of making thorough research in the buying process, which is due to 

the availability of information flows on the internet. This has resulted in a change of paradigm in 

the 21st century, where focus has gone from sellers initiative to buyer’s initiative. Today the 

decision maker has access to many kinds of services, media and messages than ever before, which 

is why inbound marketing strategies has emerged.  

Inbound marketing strategies aims to attract customers through content and interactions, which are 

relevant and helpful, not interruptive (Hubspot, 2017). Therefore, inbound marketing aims to relieve 

the information seeking process for the potential customer.  

Inbound marketing strategies opens many new approaches towards designing and creating a 

marketing strategy, however it fundamentally aims towards getting a potential customer through the 

buying funnel.  

The emergence of inbound marketing is a result of a shift in the existing marketing paradigm, which 

is why it is a field area that is relatively unexamined. However, it is a growing field area, and 

inbound marketing strategies can undoubtedly help companies and businesses achieve success, if 

thoroughly designed and developed.  

Inbound marketing contains a lot of potential, and can function as an effective marketing strategy. 

However, a need oriented and innovative approach towards implementation of an inbound 

marketing strategy is vital for achieving a successful marketing strategy. Understanding customer 

needs and buyer behavior are also essential success criteria’s for inbound marketing.  

Common for businesses achieving success implementing inbound marketing strategies, are in depth 

customer understanding, need oriented and innovative marketing approach. 

Inbound marketing is applicable for any given company, however not every company can achieve 

success implementing inbound marketing strategies. Inbound marketing strategies are typically well 
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suited for businesses operating with complex products or services, where extensive information’s 

search is needed. Inbound marketing strategies are typically relevant for industrial businesses, 

financial institutions and insurance companies.  

Implementation of qualified inbound marketing strategies will contribute to businesses achieving 

success in their nearby future. Small and middle scale businesses should reconsider current 

outbound strategies, and recognize the potential, effectiveness and profitability of inbound 

marketing strategies. 

Inbound marketing strategies will win further ground in the nearby future, and will be more much 

more widespread and common within the Danish B2B market.   
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Struktur  
Nedenstående model viser hvordan jeg har valgt at strukturere min kandidatafhandling. Modellen 

kan bruges som en slags læsevejledning til selveste afhandlingen.  Jeg ser modellen som en 

illustration og ikke mindst en proces for, hvordan jeg har valgt at sammensætte de enkelte afsnit og 

tænke dem ind i hinanden på. De afsnit som indgår i afhandlingen er en indledning, der indeholder 

problemstilling, problemformulering og afgrænsning. Efterfulgt af et metode og teori afsnit. 

Derefter en introduktion til digitalisering, Web 2.0 og B2B markedet. Hvorefter jeg har et empiri 

afsnit, hvor jeg har valgt at gennemgå HubSpot’s samt Inovo’s teori. Derefter har jeg har 

eksemplificeret teorien med to empiriske eksempler, Firmasundhed Danmark og Pragmasoft. Dette 

leder mig til diskussionsafsnittet og sidst, men ikke mindst har jeg lavet et afsluttende afsnit med 

konklusion og perspektivering.  
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Problemstilling  
Markedsføring har aldrig været mere interessant end nu. Vi har gennem flere århundrede oplevet en 

skiftende markedsføringskultur; fra det 19. århundredes trykke kultur til det 20. århundredes 

elektroniske kultur til det 21. århundredes digitale kultur og alene dette gør det mere interessant, 

efter min mening. (Deuze, 2006, s. 63)  

Internettet har siden, det opstod, været et revolutionært nyt medium for personlig-, gruppe- og 

massekommunikation, som har givet beslutningstageren mulighed for at kommunikere på nye 

måder (Barthel, 2009, s. 156). I dag har beslutningstagerne adgang til ”flere valg, services, medier, 

budskaber og endnu flere digitale samtaler end nogen sinde før” (Weber, 2007, s. 7). – Og dette ser 

kun ud til at stige eksponentielt, i og med flere og flere bruger internettet til at søge informationer.   

Den digitale verden har givet mere magt til beslutningstageren, forstået i den forstand at de ikke nær 

så let bliver påvirket af virksomheders enorme budgetter og glitrende reklamer (Brian Halligan, 

2010). Beslutningstagerne ønsker tværtimod selv at søge frem til bestemte varer og derfor forventes 

der ofte større tilgængelighed, adgang til viden og ”self-service” (Brian Halligan, 2010).  

Den digitale verden har ikke kun ændret praksis for markedsføringen på B2C markedet. Tværtimod, 

har Kelsey Snyder påpeget, at der har været et meget interessant skift på B2B markedet og denne 

tendens synes at fortsætte. Det interessante skift på B2B markedet ses bl.a. i, hvordan en B2B 

beslutningstager/køber i dag tænker i forbindelse med et køb, men også hvem der er ansvarlig for 

købene. Det er anerkendt at B2B beslutningstager/køber i dag er online. Kelsey Snyder belyser også 

en undersøgelse foretaget af Google i samarbejde med Millward Brown Digital, i 2015, som viser, 

at 89% af B2B beslutningstager/køber bruger internettet under B2B købsprocessen. Samtidig peger 

undersøgelsen også på, at beslutningstagerne bliver yngre og yngre  (Kelsey Snyder, 2015). 

Den digitale verden har åbnet op for mange muligheder for virksomheder til at effektivisere 

inbound marketing strategier. Til trods for dette er det svært at finde virksomheder især på B2B 

markedet, der har forståelsen for at tænke inbound marketing strategier frem for outbound 

marketing strategier, og i den forbindelse tiltrække og fastholde en større markedsandel, igennem 

den digitale verden (Weber, 2007).  

Digitaliseringen har ikke blot givet virksomheder større mulighed for at tiltrække kunder via 

forskellige inbound marketing strategier. De digitale inbound marketing strategier har også sine 

økonomiske fordele, især for mindre og mellemstore virksomheder, netop fordi økonomien ikke 

tillader disse virksomheder at benytte traditionelle outbound marketingstrategier, som for eksempel 

dyre medie kampagner (Weber, 2007).  

I Danmark findes der omtrent 136.578 små virksomheder med 1-49 ansatte, samt omkring 5.003 

iværksættere, hvorimod der er 4.158 virksomheder med 50 og de over ansatte (statistikbanken, 

Firmastatistik , 2016) 

Indledning
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Man kan stille sig selv spørgsmålet om, inbound strategier er med til at skabe nye muligheder for de 

nye små virksomheder på B2B markedet? – Kunne der være tale om en industritransformering? 

Samtidig kan man undre sig over, hvorfor der er så mange relativt små virksomheder som lykkedes 

at komme frem så hurtigt? Kunne det være, fordi når inbound marketing først virker, så kører det 

bare for virksomhederne? Hvis dette er rigtigt, betyder det så, at konkurrencen er blevet helt 

anderledes også blandt de store virksomheder, som oftest tænker, at de er usårlige pga. deres 

størrelse, indtil mindre virksomheder pludselig overhaler dem.  

Digitaliseringen har især ændret måden hvorpå beslutningstageren ved B2B, i dag søger 

informationer på, samt deres medievaner og hele deres sociale netværk. Internettet har, med Google 

forrest, givet beslutningstageren adgang til alle produkter, udbydere og leverandører. Er 

beslutningstageren stadig i tvivl, er internettet fyldt med anmeldelser, prissammenligninger og 

debatfora. Derudover har man mulighed for at spørge sine mange LinkedIn kontakter eller 

Facebook venner til råds (Rønning, 2012). 

En undersøgelse foretaget af DR’s Medieforskning viser, at danskernes tidsforbrug på internettet er 

bemærkelsesværdig stigende. Tendensen viser, at flere og flere går på nettet via mobiltelefonen, 

mens forbruget via tablet og PC har stabiliseret sig. 64% bruger mobilen dagligt til at komme på 

internettet mod 60% i 2015. Især blandt den yngre målgruppe, de 20-35 årige, er mobilen, det første 

de kigger på når de vågner om morgenen og det sidste de tjekker, inden de går i seng 

(Medieforskning D. , 2017).  

Internettet er derfor blevet en unik kommunikationskanal, som indeholder mange producenter, flere 

udbydere og endnu flere produkter, som alle sammen kan findes ved blot at søge et enkelt ord på 

internettets søgemaskiner. Så hvorfor skal beslutningstageren vælge et bestemt produkt, producent 

eller udbyder? Det er op til den enkelte virksomhed at gøre sig fortjent til at tiltrække 

beslutningstagerne, hvilket gøres ved eksempelvis at give dem nogle gode oplevelser (Rønning, 

2012).    

Det er her markedsføringsstrategien starter. Hvis man giver beslutningstageren ekstraordinære 

produkter, service, opmærksomhed, eller på anden vis giver dem en god oplevelse i forbindelse med 

et køb, ejerskab eller brugen af et produkt eller service, så kommer beslutningstageren med større 

sandsynlighed også igen – og anbefaler virksomheden til sit netværk, og så kører 

markedsføringsmaskinen næsten af sig selv (Rønning, 2012).  

Indledning
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Undersøgelsen foretaget af google i samarbejde med 

Millward Brown Digital viser for eksempel et 

aldersmæssigt fald i forhold til, hvor gamle 

beslutningstagerne i virksomhederne er i dag (Kelsey 

Snyder, 2015). Figuren viser, at den procentvise 

stigning på yngre beslutningstagere er steget fra 27% i 

2012 til 46% i 2014.  

Ud fra Millward Brown Digital undersøgelse kan man 

stille sig selv spørgsmålet om, hvorvidt det at 

beslutningstagerne bliver yngre og yngre kan betyde, 

at måden hvorpå der bliver søgt informationer på, taget 

beslutninger på og foretaget køb på også har ændret sig? Samt hvorvidt den yngre målgruppe, også 

kaldet millennials har en helt anden tilgang til at søge informationer på, samt at handle på, der er 

anderledes end de lidt ældre beslutningstagere, da de yngre er vokset op med computere, mobil 

telefoner samt internettet? Kan der være tale om et paradigmeskift i forhold til den traditionelle 

købsproces, netop fordi beslutningstagerne er blevet yngre med tiden?   

En anden undersøgelse foretaget af Forrester 

Research i 2015 viser nemlig, at 

købsprocessen er under stor forandring og at 

den gennemsnitlige kunde som minimum 

tager 60% af købsprocessen selv. 

Undersøgelsen viser også at nogen 

beslutningstagere gennemfører helt op til 

90% af processen selv før de tager kontakt til 

den pågældende virksomhed (Company, 

2016).  

Man kan stille sig selv spørgsmålet om, hvorvidt det at beslutningstagerne er blevet yngre med 

tiden, flere søger informationer via internettet og at den gennemsnitlige kunde klarer op mod over 

halvdelen af købsprocessen selv, går hånd i hånd? – Gør det dermed inbound marketing til en af de 

vigtigste strategier til virksomheders succes?  

Ovenstående problemstilling leder derfor til spørgsmålet om den nye marketing paradigme 

fundamentalt har ændret købsprocessens dynamik, samtidig med at inbound marketing strategiernes 

betydning vokser markant. 

  

Indledning
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Problemformulering 
Med afsæt i ovenstående problemstilling har jeg udarbejdet nedenstående hypotese samt 

underspørgsmål, som vil danne udgangspunkt for denne kandidatafhandling.  

 

 

 

 

 

Herunder vil jeg adressere samt besvare følgende underspørgsmål:  

1. Hvad karakteriserer virksomheder der kan få succes med inbound marketing? 

2. Hvad skal der til for, at en virksomhed får succes med inbound marketing? 

Afgrænsning  
Den skiftende markedsføringskultur, med de digitale medier i spidsen, har ikke kun åbnet op for 

større muligheder, men også større og endnu hårdere konkurrence. Dette er ikke kun gældende på 

B2C markedet, men også B2B markedet.  

Ovenstående problemstilling peger på, at der er en stigende tendens til at beslutningstagere på B2B 

markedet bliver yngre og yngre, samtidig med de er blevet mere bevidste og krævende. 

Beslutningstagerne ønsker selv at søge informationer og uddanne sig selv, hvilket kræver, at 

virksomheder er mere gennemsigtige og ikke mindst er tilstede med den information kunderne har 

brug for.  

Vi ser i dag mange B2C virksomheder, som markedsfører på de digitale medier, dog er det i mindre 

grad man oplever B2B virksomheder markedsfører sig via inbound marketingsstrategier. Jeg synes 

derfor det er interessant at undersøge om man på B2B markedet kan opnå væsentlig succes ved brug 

af inbound marketing strategi. Derfor har jeg valgt at afgrænse mig til B2B markedet i denne 

kandidat afhandling.  

Jeg ser det som en yderst spændende brydningstid og derfor har jeg valgt at undersøge 

mulighederne marketing i nuet, fremfor hvad marketingsfolkene gjorde for 10 år siden. 

Jeg har ydermere valgt at afgrænse min kandidatafhandling til at fokusere på små og mellemstore 

virksomheder. Netop fordi der i Danmark er mange små og mellemstore virksomheder, med 

omkring 1-49 ansatte, samt en del små iværksættere. Desuden har disse virksomheder oftest ikke 

det helt store markedsføringsbudget og derfor kan det være fordelagtigt for dem, at kunne 

konkurrere på lige fod med de store virksomheder via inbound marketing.    

Hypotese: 

Brug af kvalificerede inbound marketingsstrategier bidrager væsentligt til 

virksomheders succes. 

Indledning
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I starten af min kandidatafhandling, før jeg egentlig går i gang med opgaven, har jeg valgt at lave en 

ordforklaring på de centrale ord og begreber jeg har valgt at bruge i min kandidatafhandling. Denne 

ordforklaring ser jeg, som en afgrænsning til, hvordan jeg tolker og vælger at bruge de centrale ord 

og begreber i min kandidatafhandling.  

Sidst, men ikke mindst, afgrænser jeg mig fra den økonomiske del, da marketing er det jeg brænder 

for og gerne vil fordybe mig i. 

  

Indledning
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Metode og videnskabsteori  
Den videnskabsteoretiske indfaldsvinkel er af afgørende betydning for afhandlingens resultater og 

konklusioner. Praksisændringen for markedsføringen på B2B markedet samt fremkomsten af 

muligheden for indtænkning af inbound strategier i forbindelse med markedsføring, tyder på et 

paradigmeskift indenfor måden, hvorpå aktører indenfor B2B markedet opererer med 

markedsføringsstrategier.  

Iflg. Thomas Kuhn er et paradigme karakteriseret ved: et sæt af værdier og tro, som danner 

grundlag for vores handlinger, et sæt grundantagelser der er karakteristiske for et fagområde, og 

som antages at være styrende indenfor valg af dertilhørende problemstillinger, metoder, teorier m.v. 

Ligeledes anses et paradigme iflg. Thomas Kuhn som et udtryk for en periodes perception af 

virkeligheden (Darmer, Jordansen, Madsen , & Thomsen, 2010, s. 44).  

Udgangspunktet for Thomas Kuhns teori er, at alle videnskabelige teorier kan anses som hørende til 

et paradigme, og at paradigmet er omdrejningspunktet for, hvordan der drives videnskab indenfor et 

givent felt (Darmer, Jordansen, Madsen , & Thomsen, 2010, s. 44). Jeg har i, opgaven udelukkende, 

brugt Kuhns teori til at forklare paradigme i afhandlingen.  

I forbindelse med udarbejdelse af denne afhandling, ville jeg godt havde taget udgangspunkt i det 

positivistiske paradigme, som i stor udstrækning har domineret den videnskabelige tankegang og 

udvikling indenfor naturvidenskaberne såvel som samfundsvidenskaberne, netop fordi det er måden 

jeg ser verden på. Grundantagelsen indenfor positivismen er, at virkeligheden findes, og at den 

eksisterer uafhængigt af vores erkendelse af den, samt at denne har en fast form og essens. 

Positivismens målsætning er derfor at finde frem til og afdække den absolutte sandhed om 

virkeligheden (Darmer, Jordansen, Madsen , & Thomsen, 2010, s. 44). 

Når man arbejder indenfor det positivistiske paradigme, bliver ontologien realistisk da 

udgangspunktet er, at virkeligheden og viden om denne kan findes og afdækkes objektivt. I den 

henseende er det essentielt, at man arbejder objektivt. Derfor er der tale om objektiv epistemologi, 

altså at objektivismen danner grundlag for den epistemologiske orientering (Darmer, Jordansen, 

Madsen , & Thomsen, 2010, s. 44). 

Fokus ligger derfor i at finde kausale sammenhænge og lovmæssigheder, når man arbejder indenfor 

positivismen. Ligeledes er positivismens genstandsfelt de naturlige fænomener og fysiske forhold. 

Den hypotetisk deduktive metode egner sig til positivismen, da positivistens måde at arbejde med 

videnskab er at opstille hypoteser også efterfølgende be- eller afkræfte disse under kontrollerede 

forhold (Darmer, Jordansen, Madsen , & Thomsen, 2010, s. 44). Følelser og værdier betragtes som 

værende uvidenskabelige indenfor det positivistiske paradigme, da grundantagelsen er, at disse 

begrænser vores mulighed for at være objektive (Darmer, Jordansen, Madsen , & Thomsen, 2010, s. 

44). Omdrejningspunktet for denne afhandling er derfor at finde kausale sammenhænge og 

lovmæssigheder med afsæt i den opstillede problemformulering.  
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Desværre har jeg ikke kunne skaffe de nødvendige kvantitative mængder af data til at harmoniser 

kandidat afhandlingen med den positivistiske metode, selvom det var metoden jeg gerne ville havde 

brugt. Det ville havde krævet større mængder af besvarede spørgeskemaundersøgelser, som ligger 

langt udover tidsrammen for denne kandidat afhandling. Samtidig kan jeg som studerende ikke 

kræve at folk svarer på disse spørgeskemaundersøgelser.   

Det ville dog havde været godt hvis jeg kunne havde anvendt den positivistiske metode. 

Eksempelvis formoder jeg, at hvis jeg havde brugt ovenstående metode, kunne jeg havde fundet et 

tilsvarende billede, som mit kvantitative interview har vist. 

Jeg har derfor, i min kandidat afhandling, valgt at bruge en anden metode, den funktionalistiske 

metode, ved at kigge på delene og helheden ud fra kvalitative interviews. I forbindelse med 

besvarelsen af kandidat afhandlingens opstillede problemformulering har jeg valgt at anvende det 

analytisk syntetiske løsningsprincip, hvorfor problemformuleringen er blevet inddelt i 

underspørgsmål med henblik på at realisere en dybdegående og virkelighedsnær besvarelse af 

problemformuleringen. Bevæggrundene for valget af det analytisk syntetiske løsningsprincip er, at 

denne metode fordrer at forklare et givent feltområde i sin helhed, med afsæt i de dele den er 

sammensat af (Rasmussen, 2011). Ligeledes er bevæggrundene, at denne metode systematiserer og 

overskueliggør et givent feltområde. Besvarelsen af problemformuleringen vil derfor blive realiseret 

gennem en undersøgelse af, hvad der karakteriserer virksomheder der kan få succes med inbound 

marketing, samt hvad der skal til for at en virksomhed får succes med inbound marketing. 

Denne afhandling vil være af en hypotesedrevet karakter, som tilsigter at undersøge og afdække, 

hvordan man ved brug af kvalificerede inbound marketingsstrategier kan bidrage væsentligt til en 

virksomheds succes i fremtiden. 

I forbindelse med besvarelsen af problemformuleringen har jeg valgt at anvende en induktiv 

fremgangsmåde, hvor man tilsigter at konkludere noget generelt på baggrund af enkelte 

observationer. I den henseende vil jeg analysere, undersøge og afdække en konkret situation, og 

herefter forsøge at afdække kausale sammenhænge og lovmæssigheder, og efterfølgende 

sammenholde resultaterne med den gængse teori på området.  

Dataindsamling 
Dataindsamlingen i forbindelse med udarbejdelse af denne afhandling, vil bygge på primær 

kvalitativt data indsamlet via field research. Ligeledes vil der i opgaven være anvendt sekundært 

kvalitativt såvel som kvantitativt data indsamlet via desk research.  

Kvantitativ metode 

Iflg. Thomas Harboe, er kvantitative metoder deskriptive og anvendes således, at man kan få et 

overblik over et givent problems omfang, og kvantitative metoder man også give indsigt i, hvilke 

variabler der kan findes inden for et givent feltområde (Harboe, 2013, s. 48). I denne afhandling vil 
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de sekundære kvantitative data bestå af brancherelaterede nøgletal indsamlet gennem Danmarks 

Statistik, relevante nøgletal for beslutningstagerens købsproces m.v. Dette gøres med henblik på at 

få indsigt i og klarlægge konkurrencesituationen på det danske marked hvor inbound marketing 

viser sig at have en fremtrædende karakter.  

Kvalitativ metode 

I denne afhandling anvendes både sekundære kvalitativt data såvel som primær kvalitativt data. De 

sekundære kvalitative data består i form af rapporter, undersøgelser, publikationer, bøger, 

hjemmesider, avisartikler, samt øvrigt andet sekundært kvalitativt datamateriale, som understøtter 

denne afhandlings emneområde og problemformulering.  

De primære kvalitative data består af et interview med Lars Norre adm. direktør for 

konsulentvirksomheden Inovo A/S. Nedenfor vil de metodologiske overvejelser og forbehold i 

forbindelse med interviewet blive gennemgået. 

Interviews falder ind under den kvalitative metode, og er en måde, hvorpå primære kvalitative data 

kan fremskaffes. Interviewet fungerer som en dialog, som har en struktur og et klarlagt formål 

(Brinkmann, 2015, s. 19). Derigennem tilsigter et interview at opnå en velfunderet viden om 

samtalevirkeligheden (Brinkmann, 2015, s. 65). I denne opgave er der blevet foretaget et 

semistruktureret interview, med henblik på at frembringe beskrivelser fra informantens 

”virkelighed”, hvilket vil blive anvendt til at afdække og fortolke betydningen af de beskrevne 

fænomener (Brinkmann, 2015, s. 19). Interviewet har til formål at understøtte afhandlingens øvrige 

datagrundlag, med henblik på afdække og besvare problemformuleringen på fyldestgørende vis.  

Interviewtype 

Alle interviews tilsigter at skabe viden omkring et givent felt, dog findes der mange forskellige 

former for interviewtyper, og disse varierer alt efter formål og dagsorden. Indenfor det akademiske 

og videnskabelige feltområde eksisterer der retningslinjer for, hvordan et interview skal foretages 

således, at validiteten, reliabiliteten, aktualiteten og relevansen i interviewet understøttes.  

I denne afhandling har jeg valgt at anvende et semistruktureret interview, da denne er den hyppigst 

anvendte interviewtype. Desuden er den hensigtsmæssig, når man kun har mulighed for at 

interviewe informanten én gang. Karakteristisk for det semistrukturerede interview er, at 

spørgsmålene er udarbejdet af intervieweren på forhånd således, at interviewets formål er fastlagt 

forud for selve interviewet. Ligeledes fastlægges de øvrige rammer for interviewet i forbindelse 

med udarbejdelsen af interviewguiden, hvilket bl.a. indbefatter tidsrammen for interviewet.  

I det semistrukturerede interview kan rækkefølgen af spørgsmål variere, samtidig er intervieweren 

åben overfor informantens svar, og der er således mulighed for afvigelser. Det semistrukturerede 

interview giver intervieweren et tydeligt overblik over interviewets forløb, og intervieweren har 

samtidig mulighed for at styre interviewet, mens informanten ikke er begrænset i sin respons, da det 

semistrukturerede interview giver informanten mulighed for at svare frit.  
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Valg af informanter 

I det semistrukturerede interview, som er foretaget, er Lars Norre adm. direktør for Inovo A/S 

informanten. Interviewet har til formål at afdække, hvordan Inovo A/S som virksomhed mener, at 

inbound marketing virker i praksis, og hvordan virksomheder kan få succes med inbound marketing 

på B2B markedet iflg. Inovo A/S.  

Bevæggrundene for valget af Lars Norre ligger i, at han er adm. direktør og stifter af Inovo A/S, 

som er et markedsføring konsulenthus, som bestræber sig på at hjælpe virksomheder med at opnå 

vækst og succes, lead generering, salg samt kundeforståelse. Lars Norre har derfor utvivlsomt 

kompetencer, som ligger indenfor denne afhandlings fagområde, samtidig har han også indsigt i 

andre virksomheders markedsføring, hvorfor et interview med ham har været relevant for 

afhandlingen. 

Transskription  

Når man har foretaget et interview, er en hensigtsmæssig transskription af denne af afgørende 

betydning for, hvorvidt graden af reliabiliteten i interviewet er tilfredsstillende. Transskription kan 

defineres som værende konstruktioner fra en mundtlig samtale til en skreven tekst (Brinkmann, 

2015, s. 206). 

Det er vigtigt at gøre sig overvejelser omkring transskriptionen af et interview, da denne sikrer 

udsagn og udtalelser som udgør en væsentligt del af det kvalitative datagrundlag. 

Interviewet er foretaget med digital diktafon på Smartphone, hvilket sikrer en tydelig lydkvalitet, 

som letter den efterfølgende transskription af interviewet.  

I interviewet er der blevet lagt vægt på at sikre en dialog med en flydende overgang således, at 

informanten har mulighed for at tale frit, og der er ligeledes blevet lagt vægt på, at interviewet ikke 

skulle være af en for indrammende karakter, som indskrænker interviewets potentiale. Dette har 

ligeledes udgjort bevæggrundene for, at interviewet ikke decideret er blevet transskriberet. Derimod 

er der blevet udarbejdet en beskrivelse af interviewet således, at denne kan fortolkes og 

sammenholdes med opgavens øvrige datagrundlag.  

Kildekritik 
Kildekritik er essentielt, såfremt en opgave med en tilfredsstillende grad af validitet, reliabilitet, 

aktualitet og relevans skal realiseres. Iflg. Thomas Harboe, er det nødvendigt at imødekomme fire 

kvalitetskriterier for at sikre en opgavebesvarelse, hvor graden af reliabilitet er høj. Disse er: 

Autenticitet, troværdighed, repræsentativitet og mening (Harboe, 2013, s. 117-118). Dette 

understøtter vigtigheden af det kildekritiske aspekt, som ikke må undervurderes, såfremt man skal 

opfylde ovennævnte kvalitetskriterier.  
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Kritik af sekundære kvantitative data 

De sekundære kvantitative data, anvendt i denne opgave, består af tal for antallet af små og 

mellemstore virksomheder, fundet via Danmarks Statistik. Ligeledes vil en undersøgelse udarbejdet 

af DR’s Medieforskning, som belyser danskernes tidsforbrug på internettet, indgå som en del af det 

sekundære kvantitative datagrundlag.  

Ydermere inddrages en undersøgelse foretaget af Google i samarbejde med Milward Brown Digital, 

som belyser aldersfordelingen blandt beslutningstagere på B2B markedet. 

Det vurderes, at ovenstående datamateriale opfylder kriterierne for en tilfredsstillende grad af 

validitet, reliabilitet, aktualitet og relevans. Årsagen hertil er, at ovennævnte undersøgelser er 

udarbejdet på et akademisk grundlag, hvorfor disse understøtter de nævnte kvalitetskriterier. Særligt 

Danmarks Statistik er anerkendt for at være troværdig og præcis i sine kvantitative undersøgelser.  

Det sekundære kvantitative datagrundlag som helhed har til hensigt at understøtte opgavens 

emneområde, med henblik på at tilvejebringe en velfunderet besvarelse og undersøgelse af 

opgavens problemformulering.  

Kritikpunktet ved de sekundære kvantitative data er, at disse ikke er udarbejdet med henblik på at 

belyse denne opgaves emneområde og problemformulering, om end disse er relevante for 

undersøgelsen af problemformuleringen. Derfor tages de sekundære kvantitative data til efterretning 

med en kildekritisk indfaldsvinkel.  

En kildekritisk indfaldsvinkel er af afgørende betydning for opgavens reliabilitet, særligt når der 

anvendes sekundære kvantitative data, hvorfor kildekritik anvendes undervejs som opgaven skrives, 

og sekundært kvantitativt datamateriale anvendes.  

Kritik af sekundære kvalitative data 

I denne afhandling anvendes også sekundære kvalitativt data, som har til formål at understøtte 

opgavens emneområde og bidrage til realiseringen af en fyldestgørende besvarelse af 

problemformuleringen samtidig med, at de tidligere nævnte kvalitetskriterier bliver opfyldt.  

Når der er tale om sekundære kvalitative data, er det kildekritiske aspekt essentiel for 

datagrundlagets validitet, reliabilitet, aktualitet og relevans, som uundgåeligt har en afsmittende 

virkning på, hvorvidt opgavebesvarelsen som helhed opfylder disse kriterier.  

I denne afhandling anvendes b.la. en undersøgelse foretaget af Forrester Research i 2015, som 

belyser forandringen i forbrugerens købsprocesser. Ligeledes vil en undersøgelse foretaget af 

McKinsey, som belyser forskellige måder, hvorpå virksomheder kan udnytte web 2.0, indgå som 

del af det sekundære kvalitative datagrundlag.  

Generelt anvendes rapporter, undersøgelser, publikationer, hjemmesider, bøger, samt øvrigt 

kvalitativt datamateriale med relevans for opgavens emneområde. Disse tages ligeledes til 

efterretning med en kildekritisk indfaldsvinkel således, at kvalitetskriterierne opfyldes.  
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Kritik af interview  

Lars Norre er stifter af og adm. direktør for Inovo A/S, hvorfor det må antages, at han besidder 

stærke kompetencer indenfor afhandlingens fagområde.  

Dog er det vigtigt at tage forbehold for, at hans udtalelser kan være tendentiøse og bære præg af 

subjektivitet, hvilket kan forekomme bevidst såvel som ubevidst. Ligeledes skal man også tage 

forbehold for, at hans udtalelser kan vinkles og have en promoverende karakter for hans 

virksomhed.  

Derfor har jeg benyttet mig af en kritisk tilgang til informantens udtalelser i interviewet med 

henblik på at opretholde en tilfredsstillende grad af reliabilitet.  

I interviewet er der blevet lagt vægt på at sikre en fri dialog, som ikke har en indskrænket karakter, 

hvorfor jeg har valgt ikke at transskribere interviewet i sin helhed, men i stedet udarbejde en 

beskrivelse af interviewet. Dette er dog problematisk i en vis udstrækning, da den manglende 

transskription resulterer i, at interviewet ikke opfylder alle faglige kvalitetskriterier.  

Validiteten af interview transskriptioner er svært at fastslå (Brinkmann, 2015, s. 207). Tages dette i 

betragtning, må det erkendes, at interviewets validitet er blevet forringet, som følge af, at en 

interviewbeskrivelse er udarbejdet, mens interview transskription er blevet udeladt.  

Til gengæld vil et direkte udskrevet interview fremstille den interviewede i et usammenhængende 

lys, da det ikke kun er ordene som bliver formidlet, men også mimikken m.m. som ikke kan ses af 

en transskription. Ingen kan samtale i hele sætninger der også er til at læse udskrevet. På det 

grundlag giver det ingen mening at udarbejde en beskrivelse.  

Reliabiliteten er også blevet forringet, da alle af informantens udsagn ikke er blevet sikret som 

resultat af den manglende interview transskription. Dette indebærer også et etisk aspekt i form af, at 

interviewet fortolkes og sammenholdes med det øvrige datagrundlag uden, at der foreligger en 

interview transskription. Der skal ydermere tages forbehold for, at følsomme emneområder ofte 

behandles i forbindelse med et interview, hvorfor det er essentielt, at den valgte informant føler sig 

tryg og fortrolig med at udlevere informationer. For dette interviews vedkommende skal der tages 

forbehold for, at informanten kan tænkes at have udeladt væsentlige og relevante informationer, 

som resultat af, at vedkommende ikke har følt sig fortrolig med at udlevere disse.  

Informanten er dog blevet gjort opmærksom på, at materialet behandles fortrolig, og destrueres 

umiddelbart efter afslutningen af denne afhandling.   

Ligeledes er interviewet udelukkende blevet bearbejdet og behandlet af mig selv, og i den 

henseende ville en reliabilitetskontrol foretaget af uafhængige parter være relevant, om end dette 

også er blevet udeladt.  
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Analysedesign 
Denne afhandling har til formål at teste hypotesen ”Brug af kvalificerede inbound 

marketingsstrategier vil bidrage væsentligt til virksomhedens succes i fremtiden”, med afsæt i de 

opstillede underspørgsmål. For at realisere dette kræves det, at den empiriske fremgangsmåde har 

en eksplorativ karakter, med henblik på at afdække problemer og muligheder, samt få øget indsigt 

indenfor inbound marketing på det danske marked.  

Derfor anvendes et eksplorativt analysedesign i forbindelse med udarbejdelsen af denne afhandling, 

hvorfor problemformuleringen vil blive besvaret på et empirisk datagrundlag, som dels vil bestå af 

sekundære kvantitative og kvalitative data og dels primært kvalitativt data i form af et interview 

med Lars Norre adm. direktør for Inovo A/S, hvorfor opgavebesvarelsen dels vil være case baseret. 

Et eksplorativt analysedesign egner sig til og er hensigtsmæssig, når man arbejder med kvalitative 

metoder, hvorfor denne er passende for opgavens problemformulering (Malhotra, Baalbaki, & 

Bechwati, 2013, s. 106). 

Teori & Modelvalg 
Den gode opgavebesvarelse tilsigter en høj grad af validitet, reliabilitet, aktualitet og relevans. Det 

er i den henseende vigtigt at gøre sig overvejelser og refleksioner omkring modelvalg, da dette er 

afgørende for realiseringen af en velrefunderet opgavebesvarelse, som overholder ovennævnte 

kvalitetskriterier. I dette afsnit vil de valgte modeller og teorier i forbindelse med 

opgavebesvarelsen blive gennemgået og belyst.  

Køberinitiativ 

Den gængse antagelse indenfor traditionel markedsføring er, at initiativ i forbindelse med køb/salg 

af et givent produkt eller service, som udgangspunkt kommer fra den sælgende virksomhed. 

Denne gængse antagelse udfordres som teoriområde af forskerne Michiel R. Leenders & Harold E. 

Fearon som på grundlag af empiriske studier fremfører følgende: ”Reverse marketing og supplier 

development implies a degree of aggressive procurement involvement not encountered in supplier 

selection. It is the aggressiveness and initiatie by the purchaser that makes the difference. In the 

normal context the purchaser responds to marketing efforts. In reverse marketing, the purchaser, 

not the marketer, has the initiative and may quote price, terms, and conditions as a part of the 

aggressive role.” (Leenders & Fearon, s. 283) 

Køberne udviser altså et proaktivt køberinitiativ i forbindelse med leverandørudvælgelse og 

leverandørudvikling, om end målsætningen er, at begge parter skal kunne sikre 

konkurrencemæssige fordele som et resultat af samarbejdet mellem køber og leverandør (Kjeldsen, 

Stigende opmærksomhed på køberinitiativ og indkøbsmarketing, 1999).  
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Det fremføres derfor, at betydningen af køberinitiativ og købernes proaktive adfærd ikke må 

negligeres eller undervurderes, når virksomheder beskæftiger sig med inbound marketing. 

Buy-grid modellen 

Beslutningsprocessen i forbindelse med køb på B2B markedet er af en mere omfattende karakter, 

sammenlignet med købsprocessen på B2C markedet. Buy-grid modellen identificerer otte faser i 

forbindelse med købsprocessen på B2B markedet. Disse er blevet betegnet som forskellige 

købsfaser. Modellen er inddelt i tre købstyper hhv. nykøb, modificeret genkøb, og rutinekøb.  

Når der er tale om nykøb vil alle købsfaser indgå, hvorimod nogle af købsfaserne vil blive udeladt, 

såfremt der er tale om modificeret genkøb eller rutinekøb (Kotler, Keller, Brady, Goodman, & 

Hansen, 2012, s. 305). 

Denne model er relevant for afhandlingen problemformulering, da man vha. af denne kan 

rekonstruere købsfaserne, og dermed undersøge, hvorvidt inbound marketing kan være en kritisk 

succesfaktor i nogle af købsfaserne. Ligeledes har købsfaserne på B2B markedet været under 

forandring, og en stigende andel af køberne foretager en stadig større andel af ”købsrejsen” selv. 

Derfor er denne yderligere relevant, da man vha. af modellen kan undersøge og præcisere 

forandringen i købsprocessen på B2B markedet.  

Problem recognition 

Købsprocessen indledes, når en virksomhed opdager et problem eller behov, som giver anledning til 

køb af et givent produkt eller service. Problemerkendelsen eller behovet kan blive udløst via intern 

såvel som ekstern stimuli.  

Den interne stimuli finder sted, når en virksomhed eksempelvis beslutter, at produktudvikle og som 

resultat deraf har brug for at indkøbe nye materialer og nyt udstyr. Den eksterne stimuli finder sted, 

når en køber får en ny ide, eller får et fordelagtigt tilbud af en ekstern salgsrepræsentant. 

Aktører på B2B markedet kan stimulere køberens ”Problem recognition” vha. direkte e-marketing 

samt telemarketing (Kotler, Keller, Brady, Goodman, & Hansen, 2012, s. 305). 

General need description and product specification 

Denne fase indtræder efter den indledende købsfase “problem recognition”fasen. I denne fase 

fastlægges de generelle produktegenskaber samt produktmængden som skal indkøbes. Denne fase 

kan være af en simpel karakter, hvor produktegenskaber og mængde fastlægges på simpel vis, og 

denne kan også være af en kompleks karakter, hvor de fastlagt i samråd med øvrige medarbejder, 

herunder eksempelvis en produktingeniør (Kotler, Keller, Brady, Goodman, & Hansen, 2012, s. 

305).  
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Supplier Search 

I denne fase forsøger køber at finde frem til og identificere den mest hensigtsmæssige leverandør 

for virksomheden. Dette sker b.la. vha. desk ressearch på internettet, ved at kontakte andre 

virksomheder m.v. 

Fremkomsten af køb over internettet på B2B markedet har væsentlige indvirkninger for 

leverandører, og dette har fundamentalt ændret måden, hvorpå man realiserer køb på (Kotler, 

Keller, Brady, Goodman, & Hansen, 2012, s. 306). For eksempel kan der være en usikkerhed på om 

kunderne vender tilbage igen. 

Proposal Solicitation 

Efter køber har været igennem leverandørsøgningsprocessen, udvælges et udsnit af de mest 

kvalificerede leverandører til at indsende produktforslag. 

Såfremt der er tale om et komplekst elle dyrt produkt, vil køber bede de udvalgte leverandører om 

hver især at fremsende et detaljeret produktforslag skriftligt. Efter at køber har evalueret 

leverandørernes produktforslag, vil et fåtal af leverandørerne blive inviteret til en formel 

præsentation (Kotler, Keller, Brady, Goodman, & Hansen, 2012, s. 308). 

Supplier selection 

I denne købsfase finder leverandørudvælgelsen sted, hvilket sker på baggrund af leverandør 

research, samt evaluering af de udvalgte leverandørers produktforslag. I den henseende vil køber på 

B2B markedet typisk anvende leverandørevalueringsmodel, hvor leverandøren vægtes ud fra nogle 

opstillede kriterier. For at skabe overbevisende værdiskabende ”propositions”, er det nødvendigt for 

marketingfolk at udvikle en bedre forståelse for, hvordan og baseret på hvilke kriterier, køberne på 

B2B markedet foretager værdiansættelser. 

I forbindelse med leverandørudvælgelse er det tre vigtigste leverandøregenskaber hhv. teknisk 

service, leverandør fleksibilitet, samt produkt reliabilitet (Kotler, Keller, Brady, Goodman, & 

Hansen, 2012, s. 309). 

Order routine specification 

Når leverandørudvælgelsesprocessen er overstået, forhandler køber den endelige ordre, hvorunder 

tekniske specifikationer, produktmængde, leveringstid, returneringsbetingelser m.v. indgår.  

En stor andel af købere på B2B markedet vælger at lease udstyr såsom maskiner og lastbiler, da 

dette indebærer en række fordele, herunder kapitalbevarelse, de nyeste produkter, modtagelse af 

bedre service, samt skattemæssige fordele.  

Derimod er køberne på B2B markedet tilbøjelige til at gøre brug af såkaldte ”blanket contracts”, når 

der er tale om vedligeholdelse og reparation af driftsudstyr. Ved anvendelse af en såkaldt ”blanket 

contract” indgår køber og leverandør en langvarig aftale, hvor leverandøren er villig til at forsyne 

køber med de fornødne materialer efter behov.  

En sådan aftaleindgåelse sikrer, at køber og leverandør bliver bundet til hinanden, hvorfor det er 
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vanskeligt for eksterne leverandører at sikre aftaleindgåelser (Kotler, Keller, Brady, Goodman, & 

Hansen, 2012, s. 313). 

Performance review 

Når en aftaleindgåelse mellem køber og leverandør er blevet sikret, vil køber typisk i slutningen af 

regnskabsåret foretage en gennemgang af de(n) valgte leverandørers performance. I den henseende 

har køber som udgangspunkt tre metoder at vælge imellem: Køber kan kontakte slutbrugerne og 

efterspørge deres evalueringer, køber kan bedømme leverandørernes performance baseret på en 

vægtet score metode, hvor leverandørernes performance måles og bedømmes med afsæt i nogle 

opstillede kriterier. Afslutningsvist kan køber vælge at aggregere omkostningerne ved ”poor 

performance”, og derefter justere købsprisen. 

Et ”performance review” kan resultere i, at køber vælger at fortsætte samarbejdet med en given 

leverandør, justere samarbejdet med leverandør eller afslutte samarbejdet med leverandør (Kotler, 

Keller, Brady, Goodman, & Hansen, 2012, s. 313).  

Købstragten/ inbound marketing methodology 

Købstragten er en model, som illustrerer den teoretiske kunderejse, fra første øjeblik en potentiel 

kunde stifter bekendtskab med et brand til det øjeblik, hvor kunden har gennemført købet.  

Købstragten fungerer som et hensigtsmæssigt og effektivt værktøj til at forstå, hvordan man får 

aktiveret og stimuleret potentielle kunders købekraft således, at de ender med at købe det givne 

produkt (Thrysøe, 2017). 

 

Kilde: http://macating.dk/blog/glossary/content-marketing/ 

Modellen agerer som en tragt, hvorfor denne også bliver betegnet som købstragten. Modellen 

fungerer således, at kunden indledningsvist i den øverste del af tragten, skal blive tiltrukket, 

hvorefter disse skal blive konverteret, og efterfølgende skal et køb blive realiseret. Afslutningsvist 

har købstragten fokus på at glæde kunden. 
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Købstragten danner i stor udstrækning grundlag for inbound marketing, hvorfor købstragten også 

refereres til som inbound marketing, og er jf. HubSpot den mest hensigtsmæssige måde at tiltrække 

kunder og konvertere dem på (HubSpot, 2017).  

 

               Kilde: https://www.hubspot.com/inbound-marketing 

Senere hen i afhandlingen vil den metodologiske ramme for købstragten blive yderligere uddybet 

og dekonstrueret således, at man får indsigt i alle ovenstående faser delementerne i disse.  

 

Relations markedsføring 

Når man beskæftiger sig med relations markedsføring, ligger fokus i at fastholde eksisterende 

kunder. Det at tiltrække nye kunder er som udgangspunkt væsentligt dyrere end at fastholde én 

eksisterende kunde.  

Derfor fokuserer virksomheder på de mest profitable kunder med henblik på at øge virksomhedens 

profit. Når virksomheder beskæftiger sig med relationer, bestræber virksomheder sig på at kapre en 

større andel af en eksisterende kundes udgifter.  

Relations markedsføring tilsigter at indgå en tæt relation mellem køber og sælger, der skal komme 

begge parter til gode. Derfor vil køber og sælger, alt andet lige indgå i en tættere relation med 

hinanden, hvorfor de vil arbejde med markedsføring, produktudvikling m.v. i samråd med hinanden 

(Kotler, Keller, Brady, Goodman, & Hansen, 2012, s. 61). 

Relations markedsføring indgår også som en inkorporeret del af inbound marketing, hvorfor dette 

udgør et vigtigt aspekt indenfor afhandlingens emneområde. 

AIDA modellen 

AIDA modellen er en kommunikationsmodel, og denne er hyppigt anvendt indenfor 

afsætningsfaget. Modellen fungerer som ”Micro model of consumer responses”, og er et effektivt 

værktøj til at identificere og analysere forbrugernes respons overfor kommunikation, altså når 

forbrugeren bliver eksponeret overfor markedsføring (Kotler, Keller, Brady, Goodman, & Hansen, 
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2012, s. 781). AIDA modellen er blevet udviklet af E. St. Elmo Lewis, som refererede til modellen, 

som teorien bag den psykologiske kunderejse (Strong, 1925, s. 349).  

Iflg. AIDA modellen gennemgår en forbruger fire forskellige kognitive faser i forbindelse med en 

given købsproces. Disse indbefatter: Attention, Interest, Desire & Action (Kotler, Keller, Brady, 

Goodman, & Hansen, 2012, s. 781).  

Den første fasen er attention fasen, hvori omdrejningspunktet er at skabe opmærksomhed og 

bevidsthed til et givent produkt eller service. Herefter indtræder interest fasen, hvor fokus ligger i at 

vække forbrugerens interesse for produkter, hvilket b.la. kan realiseres ved at skabe bevidsthed 

omkring et givent produkts fordelagtige egenskaber.  

Desirefasen er den næstsidste fase i AIDA modellen, og omdrejningspunktet i denne fase er at 

vække forbrugerens lyst til at købe et givent produkt eller service. Afslutningsvist indtræder action 

fase, hvor fokus ligger i at opfordre forbrugeren til handling og appellere til vedkommendes 

købekraft. 

På denne baggrund fremføres det, at AIDA modellen fungerer som en kommunikationsmodel, som 

afhjælper en virksomhed med at tilrettelægge kommunikationen i hver af de fire faser som en 

forbruger gennemgår jf. modellen. 

AIDA modellen er derfor et hensigtsmæssigt kommunikationsværktøj i forbindelse med en 

virksomheds markedsføringsplanlægning. Derfor er denne også relevant indenfor emneområdet 

inbound marketing, da denne er særligt relevant i forbindelse med tilrettelæggelsen af 

markedsføringskampagner på sociale medier. 
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Den digitale verden og Web 2.0 

Den digitale verden, med især Web 2.0, har åbnet op for en ny verden inden for markedsføringen, 

med masser af muligheder for effektivisering af diverse markedsføringsstrategier. Begrebet Web 

2.0, er opfundet af Tim O’Reilly i 2001. Web 2.0 var med til at kickstarte den sociale 

medieøkonomi, som vi ser i dag. I tiden hvor IT boblen sprang, mente nogle, det var slutningen på 

internettets levetid og at internettet var overvurderet. Dog havde Tim O’Reilly et helt andet syn på 

dette, han fandt, i samarbejde med Media Live International, frem til, at internettet var vigtigere end 

nogensinde før, netop fordi der hele tiden dukkede nye og spændende muligheder op med 

internettet. Han var enig, at der skulle ske noget, fordi det man hidtil havde brugt internettet til, ikke 

længere var tilfredsstillende og derfor udviklede han begrebet om næste generation af 

internettjenester nemlig Web 2.0 (O'Reilly, 2017).  

Web 2.0 er webbaserede netværk og services, der handler om at få brugerne til at skabe indhold, 

oprette netværk, samt at dele information online. Hver gang nogen tilføjer indhold på internettet, 

bliver det bundet ind i dets struktur, således at andre kan finde indholdet og linke det videre. Der er 

derfor tale om en kollektiv aktivitet og intelligens (O'Reilly, 2017).   

Ifølge Tim O’Reilly opstår succeshistorier på internettet ikke på ved at virksomheder aggressivt 

reklamerer for sine produkter eller brands. Derimod mener han, at succesen de udelukkende er 

baseret på viral markedsføring. Samtidig tør han næsten at væde på, at hvis man er nød til at benytte 

sig af annoncering for at sprede sit budskab, så har man ikke brugt Web 2.0 optimalt (O'Reilly, 

2017).  

Om det nu også er helt sandt, kan man ikke sige med sikkerhed, men Tim O’Reilly understregede 

tilbage i 2007, hvor vigtig en betydning ”Word of Mouth” ville få med Web 2.0., netop pga. 

kollektiv intelligens og aktivitet. Med ”Word of Mouth”, i denne sammenhæng, menes der en 

spredning via internettet, og ikke kun dem man fysisk står og taler med (O'Reilly, 2017).   

Jeg har dog erfaret at der stadigvæk mange virksomheders hjemmesider, som udelukkende er 

baseret på web 1.0, hvorfra virksomheder sælger direkte fra, og disse kan så formidles på web 2.0.  

Nedenstående figur giver et overblik over overgangen mellem Web 1.0 teknologier og det vi i dag 

kalder Web 2.0 teknologier.  
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    Kilde: http://projekter.aau.dk/projekter/files/198416185/til_opload_speciale.pdf 

Som det ses fra ovenstående figur, er Web 2.0 en betegnelse for en lang række teknologier, såsom 

blandt andet har medført blogs, wikis, podcasts, samt forskellige sociale netværk som Facebook, 

Twitter, LinkedIn, YouTube m.m. Udviklingen af Web 2.0 er utrolig hurtigt voksende, og der 

dukker hele tiden nye teknologier op, som går ind under kategorien Web 2.0 (O'Reilly, 2017). 

Mange vil mene at det for det meste er B2C som søger informationer gennem ovennævnte metoder, 

dog viser tendensen at B2B markedet også søger informationer digitalt for eksempel via deres firma 

netværk LinkedIn (Kelsey Snyder, 2015). Jeg mener at det, at B2B markedet er begyndt at søge 

informationer på internettet bestemt går hånd i hånd med, digitaliseringen. Men som også nævnt 

tidligere, at beslutningstagere bliver yngre og yngre, hvorfor det må antages at de er er mere vant til 

det digitale og at de oftest altid har internettet ved hånden, i form af mobilen, computeren eller 

tabletten.   

Forskellen på Web 1.0 og Web 2.0 er, at Web 1.0 er en envejskommunikation, hvor viden og 

information kun går fra afsender til modtager og ikke omvendt. Hvorimod Web 2.0 er en 

tovejskommunikation, hvor man har mulighed for at skrive kommentarer, som andre kan læse og 
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kommentere på. Sider som Facebook og YouTube er også blevet ud fra Web 2.0, hvilket viser, at 

internettet er blevet langt mere underholdende for brugerne end før. (O'Reilly, 2017)  

En undersøgelse foretaget af McKinsey viser, at virksomheder kan benytte sig at adskillige måder 

for at udnytte fordelene ved Web 2.0. Virksomhederne kan ved hjælp af Web 2.0 knytte et tættere 

bånd til deres kunder og eventuel øge kundernes bevidsthed omkring virksomhederne og deres 

produkter (McKinsey&Company, 2009).  

Resultatet af McKinseys undersøgelse viser, at interaktionerne med kunderne i høj grad har hjulpet 

virksomheder (McKinsey&Company, 2009). 

Det er dog ikke kun Web 2.0 alene, som er en vigtig medspiller i inbound marketing. Web 2.0 

succes går hånd i hånd med computere, tablets og især smartphones, som gør det muligt for 

brugeren at være online hele tiden (McKinsey&Company, 2009). Derudover har millennials, de 

yngre beslutningstager, også gjort en forskel for inbound marketing. De er fra opvæksten vant til 

den digitale verden, samtidig med at de er selvsøgende, krævende og selvstændige, forstået i den 

forstand at de i høj grad træffer egne beslutninger (Kelsey Snyder, 2015).   

Markedsføringsprincipper på B2B markedet 

Markedsføringsprincipperne for B2B har tidligere stort set været uændret gennem flere årtier. 

Virksomheder har ofte fokuseret på direkte salg til leads genereret på baggrund af trykte reklamer, 

messeudstillinger, direct-mail kampagner og især telemarketing.  Disse markedsføringskanaler er 

meget omkostningsfulde og er blevet mindre effektive gennem årerne (Paul Gillin, 2011, s. xviii).  

Indtil for blot 10 år siden var det ikke ualmindeligt, at virksomheders postkasser var fyldt med 

handelsmagasiner med masser af reklamer. Lederne havde ofte bunker af magasiner liggende, som 

for det meste først blev læst på længere businessrejser (Paul Gillin, 2011). Dette var en meget 

omkostningsfuld måde at markedsføre på, da virksomheder ofte betalte store summer penge for at 

reklamere i et magasin, som kun blev set af en lille procentdel af målgruppen. Samtidig var det en 

meget langsommelig proces (Paul Gillin, 2011).  

I dag kan virksomheder træffe beslutninger meget hurtigt og intelligent. Internettet og ikke mindst 

mobilen, som vi altid har ved hånden, har i høj grad fundamentalt ændret måden køberen handler 

på. I dag ønsker en køber at finde svar på sin efterspørgsel, så snart behovet opstår fremfor at vente 

til forretningen eventuel åbner eller til deres hotline har åbent. Dette kaldes for micro-moments. 

Med andre ord betyder micro-moments, at en køber refleksivt henvender sig fra en enhed, højst 

sandsynlig en computer eller mobil for at handle på et behov som er opstået i øjeblikket. Netop på 

baggrund af at lære noget om produktet/brandet/servicen eller for at foretage en handling, opdage 

noget, se noget eller også købe noget. Det er et yderst betydeligt øjeblik, både for køber og sælger, i 

og med det er i dette øjeblik beslutninger tages og præferencer dannes. Det er i dette øjeblik 

køberens forventningsafstemning er på sit højeste. Digitaliseringen og især telefonen vi har på os 

hele tiden, har givet nutidens forbruger en forventning om øjeblikkeligt svar på det, han/hun er på 

udkig efter (Ramaswamy, 2015). Denne forandring kan tyde på, som jeg var inde på i min problem 
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stilling, at beslutningstagerne i virksomhederne er blevet yngre og yngre, de er krævende og 

selvbevidste og ikke mindst oftest har mobilen, tabletten eller computeren lige ved hånden 

(Medieforskning D. , 2017).   

Når man arbejder på B2B markedet, er det vigtigt at være opmærksom på, at B2B markedet skiller 

sig ud fra B2C markedet. For eksempel kan der være flere beslutningstagere i en B2B relation frem 

for B2C, derudover er det ikke altid, at køberen er den samme som forbrugeren i et B2B relateret 

køb. Oftest betyder værdi meget for køberen i en B2B handel, fordi det ofte handler om, hvad 

virksomheden får af udbytte ved at investere i produktet/ydelsen. Værdi kan være mange ting, 

såsom prisen, ydeevnen, tilpasning til kundens forretningsmæssige målsætninger, fleksibilitet som 

kompatibilitet med eksisterende systemer (DialogAdmin, 2016).  

Relationen mellem køber og sælger spiller også en vigtig rolle. Man kan faktisk kalde et B2B køb 

for et engagement frem for køb. Produkter såsom e-mail systemer, økonomisystemer, CRM 

systemer og marketing automation systemer, er en langtidsinvestering og derfor har spørgsmål 

såsom producentens levedygtighed, deres service kvalitet og fremtidig produktudvikling stor 

indflydelse på købsbeslutningerne (Kelsey Snyder, 2015).  

Web 2.0 har givet B2B køberen større tilgængelighed til forskellige produkter og services. En 

undersøgelse foretaget af Google viser, at B2B virksomheder er mere tilbøjelig til at bruge 

internettet til at søge informationer. Desuden viser undersøgelsen også, at virksomheder på B2B 

markedet er dem som bruger deres sociale netværk mest, idet at det ofte er en længerevarende 

beslutning, som muligvis har effekt på virksomhedens salg til deres kunder, samtidig med at der er 

tale om en større sum penge der er involveret i købet (Kelsey Snyder, 2015). 

Redegørelse 
Digitaliseringen sammen med web 2.0 har især forandret købskulturen i nutidens 

markedsføringsverden. Web 2.0 er, som nævnt før, en tovejs kommunikationsplatform, hvor 

kunderne har magt til blandt andet at søge information, diskutere og bedømme virksomheder, 

foruden at kunderne deler meninger og erfaringer med andre brugere på internettet. Tim O’Reilly 

understregede allerede tilbage i 2001, at internettet var vigtigere end nogen sinde før og at det med 

web 2.0 vil bliver meget større og lægge størstedelen af magten hos de besøgende. Det er ved web 

2.0 inbound marketing starter (O'Reilly, 2017).  

Ganske enkelt har man siden web 2.0 set et omvæltende skift i købsadfærden. Ændringen i 

købsadfærden betyder, at når der opstår et micro-moments hos en potentiel kunde, hvor kunden 

sidder med et spørgsmål han/hun ønsker øjeblikkeligt svar på, vil han/hun automatisk finde den 

tætteste enhed for at finde svar på sit spørgsmål (Ramaswamy, 2015). 

Den potentielle kunde vil ganske enkelt vælge mellem de forskellige virksomheder han/hun ved 

første søgning finder og dermed vælge nogle stykker for at undersøge mere omhyggeligt, hvilke af 

disse virksomheder, som bedst svarer på kundens spørgsmål. Det er derfor meget vigtigt, at 
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virksomheden er tilgængelig på web 2.0 og ikke mindst tilbyder de relevante informationer, som de 

potentielle kunder søger (DialogAdmin, 2016).  Det er nemlig, når disse micro-moments opstår, at 

kunden tager sit første skridt og faktisk tager 60% af købsbeslutningen, inden de kontakter den 

potentielle virksomhed (Company, 2016).  

Efter HubSpot’s mening indeholder inbound marketing fem overordnede punkter, som sammen 

skaber værdi for både kunde og sælger. Disse fem hovedpunkter er: content marketing, 

søgemaskineoptimering, lead generering, kundeloyalitet og permission marketing. Som HubSpot 

siger, danner disse fem hovedpunkter rammen omkring inbound marketing. Kvalitetsindhold og 

søgemaskineoptimering går hånd i hånd og er begge vigtige faktorer for at have optimal effekt på at 

”blive opdaget af kunderne”. Uden kvalitetsindhold vil kunden ikke få noget ud af at besøge 

virksomhedens hjemmeside, sociale medier, blogs, etc. Uden søgemaskineoptimering vil kunden 

ikke kunne finde virksomhedens kvalitets indhold. Dernæst er det vigtigt at have fokus på lead 

generering og hjælpe kunderne ned igennem købstragten, som tidligere er omtalt ved hjælp af de 

interesser kunden har. Derefter er det vigtig at opbygge en kundeloyalitet og vedligeholde kontakten 

med kunden for at han/hun bliver hos virksomheden og evt. foretager flere køb. Dette kan opnås 

ved brug af permission marketing, hvor kunden giver lov til, at virksomheden må sende relevant 

information til kunden efterfølgende (Hubspot, 2017). 

Web 2.0 har åbnet op for micro-moments, som videre har åbnet op for køberinitiativet og har derfor 

givet kunden en stor del af magten ved køb af et produkt. Ved køber initiativ er det kunden, som 

bestemmer, hvilken information han/hun har brug for, hvorfra og i hvilket omfang. Det er derfor 

vigtig for virksomheder som ønsker at arbejde med inbound marketing, at producere det indhold, 

deres kunder præcis spørger efter (Ramaswamy, 2015). HubSpot mener, virksomheder skal være 

gennemsigtige og ikke være bange for at give oplysninger om sig selv som virksomhed. Jo mere 

gennemsigtige man er, desto større er sandsynligheden for, at kunder vil overveje at kontakte 

virksomheden og til sidst købe produktet/servicen (Hubspot, 2017).  

Ved inbound marketing er kunden i fokus. Man skal som virksomhed derfor være god til at 

kommunikere de informationer om virksomheden, kunden ønsker. Der skal være klarhed i de 

informationer, man giver om sig selv som virksomhed og ikke mindst skal de være nemt 

tilgængelige så kunden ikke skal lede for længe. Dog skal man være opmærksom på at inbound 

marketing på B2B markedet adskiller sig fra inbound marketing på B2C markedet. Den største 

forskel er blandt andet, at køber ikke altid er lig med forbruger. Dette betyder, at køberen kan have 

fokus på nogle helt andre faktorer, den endelige forbruger har. F.eks. hvor meget virksomheden kan 

tjene på ydelsen. 

Selvom inbound marketing er nyt og ikke så udbredt blandt B2B virksomheder, så giver det 

anledning til at mindre virksomheder kan konkurrere med større kendte virksomheder på markedet. 

Forstået på den måde, at virksomhederne ikke nødvendigvis behøver at være store og kendte, hvis 

de blot er synlige med relevante informationer på de digitale medier. Brugervenligheden er dog 

meget vigtig når man arbejder med inbound marketing, for hvis kunden ikke føler det er nemt og 
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enkelt at finde de oplysninger de har brug for, er de hurtigt smuttet igen. Jeg vil øvrigt ikke komme 

nærmere ind på dette.  

Markedsføring, historisk set 
Den trykte avis bød velkommen til annoncen, Tv’et bød velkommen til reklamen og internettet bød 

velkommen til inbound marketing. Inbound marketing kan ikke kaldes for en revolution, dog kan 

det siges at den har udviklet sig utrolig hurtigt gennem de sidste to årtier. Med digitaliseringen i 

spidsen, handler vi anderledes i dag end før. Inbound marketing tager udgangspunkt i at tiltrække 

køberen gennem indhold og samspil, som er relevante og nyttige. Internettet har åbnet op for et hav 

af muligheder for køberen til selv at bestemme, hvilke informationer de ønsker, samt hvilke de 

mener er troværdige, samt hvornår de finder dem. Internettet giver køberen mulighed for at finde 

virksomheden gennem kanaler som blogs, søgemaskiner samt sociale medier  (Weber, 2007).  

Den traditionelle outbound marketing, hvor f.eks. annoncer i aviser, reklamer i tv, breve eller 

kanvasopkald viser sig at have en dalende effekt på nutidens købere. Tværtimod bevæger vi os over 

mod, at virksomheder til enhver tid skal stå til rådighed med kvalitetsindhold, når den opsøgende 

kunde har brug for information. Inbound marketing differentiere sig fra at købe sig til kunder 

gennem push marketing, som f.eks. annoncer samt reklamer til at slå igennem hos sine kunder 

gennem pull marketing såsom online indhold. Med andre ord handler inbound marketing om at 

byde sig til som virksomhed fremfor at trænge sig på (Weber, 2007).  

Det også vigtigt, at virksomheder som arbejder med inbound marketing at sikre sig at bruge de 

informationer de indsamler om kunden de rigtige steder. Dette kan de gøre ved at bruge NPS, 

mentions, links etc. (Weber, 2007).  

Outbound VS. inbound marketing 

Outbound marketing er primært en omkostningstung kommunikation, som er rettet mod en bred 

målgruppe vha. medier som radio, TV, internet og billboards. Denne form for kommunikation, som 

ofte baseres på bl.a. marketingmixet med de 4 P’er, har typisk fokus på virksomheden og dets 

produkter (Hubspot, 2017).  

Inbound marketing er en kommunikationsplatform, oftest online, i form af indhold såsom 

blogging, træningsvideoer, e-bøger, software, osv. Gennem virksomhedens egen hjemmeside samt 

sociale platforme, som f.eks. Facebook og Twitter. Indholdet er synligt for beslutningstager/købere, 

der er på markedet for det produkt virksomheden sælger. Indholdet bliver typisk fundet på 

søgemaskiner, særligt Google, som i Danmark er vores favorit søgemaskinen, som anvendes mere 

end 9 ud af 10 gange, vi søger på nettet (Hubspot, 2017).  

Inbound marketing, hvad er det egentlig? 

Inbound marketing går overordnet set ud på at tiltrække kunder fremfor at skubbe kunderne hen til 

virksomhedens produkt eller brand, som ved outbound marketing. Potentielle kunder tiltrækkes ved 
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at synliggøre virksomhedens produkter eller serviceydelser de steder, hvor kunderne befinder sig 

(McTigue, 2011).  

Graver man et spadestik dybere, kan man sige, at inbound marketing er baseret på et køberinitiativ 

frem for sælgerinitiativ. Det er kunden, som tager det første skridt ved at søge efter en løsning på 

det behov der er opstået. Når køberen har taget sit første skridt og er begyndt at søge efter en 

løsning, er det vigtigt, at man som virksomhed er indbydende og tiltrækkende, engagerende, samt 

kan uddanne køberen via kvalitetsindhold, der giver værdi for køberen. Inbound marketing går 

derfor ikke ud på at ”tvinge” køberen til at købe et produkt, tværtimod skal virksomhederne være 

transparente, således kunderne eller forbrugerne selv kan søge al den information, de har brug for i 

forhold til produktet eller brandet (McTigue, 2011).  

Køberinitiativ  

Forskeren Otto Ottesen er en af de få, som har arbejdet med køberinitiativ. Han har udviklet teorier 

og modeller, der giver en forståelse for, hvordan køberinitiativbegrebet bør inddrages i forbindelse 

med virksomhedens marketingplanlægning (Kjeldsen, Stigende opmærksomhed på køberinitiativ og 

indkøbsmarketing, 1999).  

Siden er der sket et markant skift fra sælgerinitiativ til køberinitiativ. Digitaliseringen har især i 

samarbejde med web 2.0 markant forandret købsbeslutningsprocesserne på B2B markedet. I dag er 

initiativet til at anskaffe sig et bestemt produkt i mange tilfælde flyttet fra sælgeren til køberen. Ved 

den gamle såkaldte traditionelle outbound marketing blev potentielle kunder kontaktet af sælgere 

med henblik på at give potentielle kunder informationer om virksomhedens produkter eller services. 

I modsætning til i dag, hvor kunderne selv går på opdagelse på diverse søgemaskiner, når de ønsker 

informationer om et produkt eller en ydelse. Ellers også spørger de deres netværk til råds på bl.a. 

LinkedIn og beder om deres erfaringer og anbefalinger (Sjøstrøm, 2016). Skiftet fra sælgerinitiativ 

til køberinitiativ, tyder på at det ikke kun er digitaliseringen, men også det at internettet er let 

tilgængeligt på mobilen, computeren eller tabletten, samtidig med at som Millward Brown Digital’s 

undersøgelse viser, dat beslutningstagerne på B2B markedet bliver yngre og yngre (Kelsey Snyder, 

2015).  

Køberinitiativet er en af de største grunde til, at virksomheder på B2B markedet i dag gennemfører 

mellem 60-90% af beslutningsprocessen, inden de på nogen måde kommer i kontakt med en sælger. 

Indenfor de første 60-90% af beslutningsprocessen har køberen indsamlet en masse information og 

er derfor godt klædt på inden mødet med sælgeren. Køberen har oftest mere eller mindre besluttet 

sig, når han/hun kontakter sælgeren. Det er derfor i dag yderst vigtigt for sælgende virksomheder at 

fange potentielle kunders opmærksomhed i de tidligere faser af beslutningsprocessen. Derfor er det 

utrolig vigtigt for virksomheder skabe kvalitetsindhold og ikke mindst være synlig på det marked 

kunderne befinder sig på (Sjøstrøm, 2016). 
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Historien bag inbound marketing 

Inbound marketing er blevet meget populært fænomen i marketingsverdenen, ikke kun for sælgere, 

men særdeles også for købere. Inbound marketing har nemlig givet køberen mulighed for, til en 

hvis grad, selv at finde løsninger på deres problemer. Dette betyder dog også, at der er længere fra 

behovet opstår hos en køber, til at køberen kommer direkte i kontakt med en sælger. Det er derfor 

vigtig at benytte målrettede søgeord og sætninger til at maksimere SEO (Search Engine 

Optimization), samt til at tiltrække besøgende via værdifuldt indhold, blogs og sociale 

mediedelinger. Indholdet bør give besøgende lyst til at give sine kontaktoplysninger for at modtage 

yderligere oplysninger om kampagner, opfølgninger, som i sidste ende bør konvertere besøgende til 

kunder (Brian Halligan, 2010).  

Selve begrebet inbound marketing er oprindelig opfundet i 2005 af Brian Halligan, som er 

medstifter og administrerende direktør for virksomheden HubSpot. Halligan udviklede sine ideer og 

marketingsteorier, i samarbejde med sin partner, Dharmesh Shah, samt HubSpot’s rådgiver Davis 

Meerman Scott. I starten voksede det ufatteligt langsomt, hvorimod det fra 2012 for alvor tog fat 

(Brian Halligan, 2010). 

Halligan kom fra en baggrund, hvor han hjalp nystartede virksomheder med at udarbejde en strategi 

for at blive synlige på markedet. I den tid lagde han mærke til, at kunder begyndte at blokere 

udefrakommende marketing og salgstaktikker. Shah oplevede til gengæld en stigende vækst i 

trafikken fra hans start up blogs. Denne blog var meget opsigtsvækkende for, hvordan kunne en 

enkel blog generere mere trafik end en hel virksomhed, som brugte store dele af budgettet på 

markedsføring (HubSpot, 2017)  

Halligan og Shah satte sig derfor sammen og blev enige om, at det var tid til at behandle købere 

som mennesker, fremfor tal og grafer, netop fordi de i deres observation kom frem til at købere ikke 

ønskede at blive forstyrret af sælgere, men tværtimod ønskede at blive hjulpet. De startede derfor 

firmaet HubSpot, som er en inbound marketing og salgsplatform, som hjælper virksomheder til at 

tiltrække besøgende, konvertere leads og lukke et salg (Brian Halligan, 2010).  

Selvom begrebet inbound marketing er opfundet af Brian Halligan, så har de grundlæggende 

principper, samt tankegangen bag inbound marketing eksisteret i over hundrede år. Allerede i 

1850’erne, havde opfinderen af den mekaniske mejetærsker, Cyrus Hall McCormick, udviklet 

markedsundersøgelsesteknikker og enkelte inbound marketingsstrategier for at fange forbrugernes 

interesse for sine landbrugsmaskiner. McCormick marketingsstrategi gik ud på at demonstrere 

driften af hans mejetærskere direkte ude på markerne, samtidig med han tilbød reparation af 

mejetærskerne på markerne, hvis dette blev nødvendigt (Brian Halligan, 2010).   

Allerede i midten af det 19. århundrede havde Drucker understreget værdien af 

markedsundersøgelser, hvor kundens interesse og behov kunne identificeres. I Druckers 

grundlæggende teorier bag det der senere er kaldt, inbound marketing fremhævede han specielt 

”kundeorientering” samt ”segmentering” (Swaim, 2013).  
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Desuden sagde Drucker tilbage i 1974, at "The aim of marketing is to know and understand the 

customer so well that the product and service fits him and sells itself".  Han sagde også, at “Ideally, 

marketing should result in a customer who is ready to buy. All that should be needed then is to 

make the product or service available; i.e., logistics rather than salesmanship, and statistical 

distribution rather than promotion." (Swaim, 2013) 

Det er ikke kun Drucker og McCormick, som har brugt diverse inbound marketingsstrategier. 

Iværksætteren Seth Godin opfandt nemlig begrebet permission marketing. Permission marketing er 

en mindre aggressiv salgstilgang i og med kunderne har givet virksomheden tilladelse til at sende 

litteratur, e-mails, reklamemateriale mv (Godin, 1999).   

Relations markedsføring er også en del af inbound marketing, som opstod i midten af 1990’erne. 

Regis McKenna, som både er konsulent og forfatter, var stor fortaler for udsagnet, at ”marketing is 

everything”. Han mente nemlig, at virksomheder bør skabe relationer til kunderne ved at fokusere 

på at tilfredsstille og fastholde dem over tid (McKenna, 1999). HubSpot har derfor valgt at videre 

bygge på denne filosofi ved at tilbyde grader af inbound marketing værktøjer, som har kunden eller 

forbrugerens behov i fokus (Hubspot, 2017). Disse inbound marketing værktøjer er for eksempel: 

Blog content - Det er vigtigt, at virksomheder fokuserer på indhold, der giver værdi for kunderne. 

Keywords - Det gælder om at finde de bedst mulige søgeord samt sætninger til at repræsentere 

virksomheden produkt eller brand. 

Links - Virksomheden bør vurdere indgående links som genere høj SEO. 

Page content - Virksomheden bør vurdere titler, overskrifter, tags mm.  

Social Media - Virksomheden bør dele indhold og sprede sit budskab og på den måde opbygge 

relationer. 

Website - Gennemsigtighed er det vigtigste, samtidig med at det skal være nemt og enkelt at 

betjene hjemmesiden.  

Brian Halligan understreger vigtigheden af virksomheders hjemmesider. Han siger, at virksomheder 

løbende bør personalisere deres hjemmeside, samtidig med at holde den opdateret i forhold til 

tilbagevendende besøgende (Brian Halligan, 2010). 

De små konkurrerer med de store 

De største virksomheder har i flere årtier kunne holde deres markedsposition ved at sponsere de 

største events og lave de flotteste og dyreste reklamer, men inbound marketing har gjort det muligt 

for mindre virksomheder at konkurrere på lige fod med de store, fordi der ikke længere kun er 

reklamebudgettet der tæller.  

Inbound marketing har givet store og små virksomheder, såvel som ældre og nyere virksomheder, 

mulighed for at konkurrere med hinanden. Internettet har givet køberen let tilgængelighed til 
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informationer om virksomheders produkter og services, som kommer i alle former og størrelser. 

Informationerne kan være små bidder på Twitter eller længere som på Facebook, samtidig er der 

også bredere redaktionelle muligheder for blogs. Selvfølgelig er relevansen af indholdet meget 

vigtig, foruden at virksomhederne skal vælge at udnytte de forskellige indlæg, meninger og 

ressourcer, der deles. Virksomheder, der opererer på de digitale medier, kan med fordel holde 

fingeren på pulsen eller endda afprøve nye ideer. Virksomheder har alle muligheder for at udnytte 

rigdommen af indhold udgivet af folk, som har en passion for virksomhedens brand, produkter og 

serviceydelse. Digitaliseringen har gjort vejen igennem købstragten kortere end nogensinde før, dog 

er chancen for at miste en kunde også større, da køberen tager størstedelen af købsrejsen på egen 

hånd.  

Det er specielt små og mellemstore virksomheder med mindre budgetter, som kan få bredere 

eksponering og reach dermed har de mulighed for at vinde større markedsandele med inbound 

marketing. Derudover giver det også særlig mening for virksomheder, der opererer med dyre 

og/eller komplekse produkter med en lang researchfase. Dette betyder nemlig, at køberen har brug 

for meget mere information flere tips og gode råd, råd før de beslutter sig for at købe. 

Virksomheden, som besvarer kundens spørgsmål i alle faser af købstragten, vil blive belønnet, når 

kunden tager den endelig købsbeslutning.  

Hvad indgår i inbound marketing? 

Inbound marketing er meget bredt og utroligt komplekst. Selvom der er mange forskellige meninger 

omkring inbound marketing, så er de fleste eksperter enige om at man kan koge det ned til fem 

vigtigste ting, som er følgende:  

Content marketing også kaldet indholds markedsføring – dette er fundamentet i inbound 

marketing. Et godt og velbeskrevet produkt eller ydelse er det vigtigste indhold i forhold til inbound 

marketing. Uden indhold opnår virksomheden ingen synlighed på markedet og derfor vil 

virksomheden være uinteressant for målgruppen, hvis ikke de deler ud af deres viden. 

Synlighed i markedet – dette er nok et af de vigtigste punkter i inbound marketing, har man 

nemlig et godt indhold, men ikke er synlig for målgruppen, så er indholdet spild af værdi. Før man 

begynder på content marketing, bør man som minimum først sætte sig ind i SEO praktikker. Det er 

vigtig, at man bruger de rigtige keywords, der hjælper søgemaskinerne til at forstå indholdet, og 

dermed nemmere kan vise indholdet på en given søgning.   

Udover SEO kan virksomheder også opnå synlighed på andre hjemmesider, såsom på de sociale 

medier som f.eks. Twitter, Facebook, blogs og Google+. Gør man det godt på de sociale medier, er 

der større chance for at gøre det godt i søgemaskinerne, netop fordi de bruger mentions og sociale 

signaler til at vurdere populariteten af en hjemmeside.  

Lead generering – en ting er få tiltrukket kunderne til ens butik/hjemmeside, men en anden ting er 

at sørge for, de også foretager et køb. For at få succes med inbound marketing er det vigtigt, at man 

som virksomhed sørger for at indsamle nødvendig viden omkring den potentielle kunde og deres 
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køb, for så at kunne konvertere dem til et lead. Dette kan for eksempel ske ved, at brugeren 

downloader en brochure eller et White Paper og i den forbindelse afgiver navn og e-mail. Derefter 

har virksomheden mulighed for at få kontakt med denne person, hvilket øger mulighederne for et 

salg. Et af de vigtigste værktøjer inden for lead generering er konverteringsoptimering, også kendt 

som CRO (conversion rate optimization). CRO er en metode til at gøre en hjemmeside mere 

brugervenlig. Formålet er at flere besøgende foretager en handling, såsom at downloade en 

brochure eller bestille produktprøver.  

Kundeloyalitet – Hvis man som virksomhed altid skal finde nye kunder, kommer man hurtigt til at 

bruge al sin tid og energi på markedsføring. Derfor er det meget vigtigt at holde på de kunder, man 

allerede har. Sociale medier er meget brugbare, når man skal holde på sine kunder. Her kan man få 

sine nuværende kunder/følgere til at anmelde/skrive om en hjemmeside/produkt/ydelse, samtidig 

med man aktivt kan sørge for ens kunder vender tilbage til én når de igen skal foretage et lignende 

køb. Det bedste man kan bruge de sociale medier til ikke at pushe virksomhedens 

produkter/services ud til kunderne, men tværtimod til at hjælpe kunder efter salget. For eksempel 

med hvor de mest muligt får noget ud af det, de har købt. Derudover skaber løbende kontakt til 

kunden med f.eks. forbedringer eller bedre løsninger også større kundeloyalitet. Sociale medier er 

dog ikke den eneste måde at holde på sine kunder på. Midler såsom nyhedsbreve, markedspladser 

og loyalitetsprogrammer er blandt andet også med til at skabe kundeloyalitet.  

Købsprocessen – sidst men ikke mindst er det altafgørende, at man tænker købsprocessen ind i 

arbejdet med online markedsføring. Potentielle købere vil være forskellige steder i købsprocessen, 

nogle er måske ikke engang klar over, at de har et behov, mens andre præcist ved, hvad de søger, 

men endnu ikke har fundet den virksomhed, de ønsker at handle med.  

Hver gang en potentiel kunde er i kontakt med virksomhedens brand, om det er på LinkedIn eller 

hjemmesiden, har der været tale om et touch point. Hver gang der er et touch point mellem kunden 

og brandet, skal man som virksomhed vide, hvad kundens næste skridt i processen vil være, så man 

kan lede dem videre til næste relevante punkt, som hjælper kunden tættere på en beslutning. Ved 

hvert touch point er der en risiko for at miste den potentielle kunde, hvis ikke man formår at lede 

brugeren videre i købsprocessen. Derfor er det rigtig vigtigt at integrere købstragten i ens marketing 

strategi. 
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Inbound marketing metodologi 
Inbound marketing metodologi også kendt som købstragten, er efter HubSpot den bedste måde at 

tiltrække potentielle kunder og konvertere dem på (HubSpot, 2017).  

 

 

               Kilde: https://www.hubspot.com/inbound-marketing 

Ovenstående metode er en bekræftet metode, som virker, i den digitale verden. Inbound marketing 

har, efter HubSpot’ mening, siden 2006 været den mest effektive marketingsmetode for online 

handel (HubSpot, 2017).  

 

Kilde: https://www.hubspot.com/inbound-marketing 

 

Tiltrække  

Det gælder ikke blot om at tiltrække folk til en virksomhed. Det gælder om at tiltrække de kunder, 

som har interesse for virksomhedens produkter og/eller services, som også er dem, der har en højere 

konverteringsprocent og som i sidste ende gerne skulle blive glade tilbagevendende kunder.  
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Ifølge HubSpot er nogle af de vigtigste redskaber til at tiltrække de rigtige købere til virksomheden 

bl.a.  

Blogs - Inbound marketing starter ved blogs. En blog er, ifølge HubSpot, den bedste måde, hvorpå 

en virksomhed kan tiltrække nye besøgende til ens hjemmeside. For at tiltrække de rette kunder er 

det vigtigt, at man i sin blog skaber pædagogisk indhold, som giver værdi for kunden og hjælper 

dem med deres problem eller behov.  

SEO - Nutidens teknologi gør at, kunder i dag begynder deres købsproces online og oftest via 

søgemaskiner, når et behov opstår. Det er derfor vigtigt, at vide hvor potentielle kunder søger efter 

deres informationer. Derfor er det meget vigtigt, at man i sin søgemaskineoptimering aktivt og 

grundigt undersøger, hvilke søgeord kunderne søger på. For derefter at opbygge indhold, som er 

relevant for kunden.  

Hjemmeside - Virksomhedens hjemmeside kan betegnes som virksomhedens digitale butiksfacade. 

Derfor er det vigtigt, at hjemmesiden appellerer potentielle købere og har et kvalitetsindhold.  

Social netværk - Det kan ikke siges nok, inbound marketing kræver kvalitetsindhold, som fanger 

potentielle kunders opmærksomhed. Sociale netværk er et perfekt medie til at dele kunders 

oplysninger, meninger og erfaringer om virksomheden. Det er en måde at sætte ansigt på 

virksomheden. Det er dog vigtigt, at virksomheder er til stede på de medier, hvor virksomhedens 

potentielle købere bruger tid.  

 

Kilde: https://www.hubspot.com/inbound-marketing 

 

Konverter 

Når først man har tiltrukket potentielle kunder til sin hjemmeside, er det næste step at konvertere 

disse kunder til leads ved at indsamle relevante kontaktinformationer om kunden. Som det mindste 

bør man få kundens e-mail og ikke mindst tilladelse til at sende dem materiale på e-mail. 

Kontaktinformationer ses som det mest værdifulde for online marketing. Det betyder selvfølgelig 
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også, at man som virksomhed skal give noget til gengæld for at få kundernes kontaktinformationer. 

Det kan være ting såsom e-bøger, White Papers eller små tips, det gælder om at tilbyde relevante og 

værdifulde informationer til virksomhedens personas. 

Nogle af de vigtigste værktøjer til at konvertere besøgende til leads kunne f.eks. være: 

Formular - For at besøgende kan blive mulige kunde emner, skal man have dem til at udfylde og 

indsende en formular med deres oplysninger. Dette skridt skal være så let som overhovedet muligt 

for kunden. Men for at få kunderne til at gøre dette skal der være et højt niveau af brugervenlighed, 

der giver kunden en god oplevelse.  

Call to action - Der er knapper, som får potentielle kunder til nemt og bekvemt fortage en handling. Disse 

call to action knapper kan f.eks. være ”download White Paper”, ”deltag i et webinar”. Det er vigtigt, at disse 

knapper er tillokkende og lige til at finde, ellers vil man som virksomhed have svært ved at generere leads.  

Landing pages - Når besøgende navigerer rundt på virksomhedens hjemmeside og klikker på en 

handling, bør de blive sendt direkte videre til en destinationsside. En landing page er en side, hvor 

den besøgende afgiver sine personlige informationer. Virksomhedens salgsteam kan med fordel 

bruge disse informationer til at komme i dialog med de besøgende.  

Leads - Man skal holde styr på sine leads, som man konverterer i en markedsføringstilladelses 

database. Ved at samle alle sine data i et program kan man med fordel danne overblik over enhver 

interaktion, man har haft med kunden. Det er også måden at finde ud af, hvordan man har mulighed 

for at effektivisere sin virksomhed og blive bedre till at tiltrække, konvertere og glæde 

virksomhedens personas.   

 

  

Kilde: https://www.hubspot.com/inbound-marketing 
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Luk - Er virksomhedens kunder nået til dette punkt er man på rette spor. Man har nemlig formået at 

tiltrække de rigtige besøgende, samt at konvertere de rigtige leads. Men nu er man nød til at 

omdanne disse leads til kunder. Der er en del værktøjer, man kan bruge til at sikre, at man får lukket 

et kundeemne på det rigtige tidspunkt. 

Disse værktøjer er bl.a.: 

Customer Relationship Management (CRM) - Det er yderst vigtigt at man som virksomhed 

holder styr på alle oplysninger man får fra kunder, f.eks. deres kontaktoplysninger, meninger, 

efterspørgsler m.m. Ikke mindst skal det være nemt at komme i kontakt med de rigtige kundeemner 

på de rigtige tidspunkter. Et CRM system letter nemlig det ved at sørge for, du har de rigtige 

oplysninger ved hånden. 

Closed loop reporting - Integration med virksomhedens CRM system giver mulighed for at 

analysere, hvor godt virksomhedens markedsføring og salg hænger sammen. 

E-mail - Det er vigtigt, at man holder alle kunder opdateret med en række e-mails med fokus på 

nyttigt, relevant, kvalitetsindhold til at opbygge tillid med henblik på at få dem til at blive kunder. 

Dette gælder især også besøgende, som har foretaget en handling og har udfyldt en landing page 

eller har downloadet virksomhedens White Paper eller e-bog, men endnu ikke er klar til at blive 

kunde. 

Marketing automation - Dette værktøj bruges til at skabe e-mail marketing ud fra kundens behov. 

F.eks. hvis en besøgende har hentet en e-bog om et bestemt emne, vil systemet automatisk generere 

relevante e-mails til kunden. Desuden kan programmet også tilpasse sig efter de sider og sociale 

medier, den besøgende har været på og dermed afspejle de besøgendes interesser.  

 

Kilde: https://www.hubspot.com/inbound-marketing 
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Delight - Inbound marketing handler om at skabe relevant kvalitetsindhold til besøgende, uanset 

om de blot er besøgende, leads eller eksisterende kunder. Det er derfor vigtigt, at man ikke glemmer 

kunder, blot fordi de allerede har købt af virksomheden én gang. Inbound marketing går også ud på 

at engagere kunder, glæde dem og ikke mindst lave mersalg, til dem som skaber værdi for 

virksomhederne. 

Værktøjer om f.eks. kan bruges til ovenstående slags kunne være: 

Undersøgelser - Den bedste måde at finde ud af, hvad en besøgende ønsker er ved at spørge dem. 

Det er derfor vigtigt, at man som virksomhed benytter feedback og undersøgelser for at sikre, at 

man tilbyder kunden præcis, hvad de har brug for.  

Smart call to action – det kan bruges til at følge en kunde/besøgende, som er baseret på den 

enkelte køber personas samt deres livscyklus. 

Smart text – Det kan skræddersys bemærkelsesværdigt indhold til eksisterende kunder ud fra deres 

interesser og udfordringer. Virksomheden bør hjælpe dem med at nå deres mål, introducere nye 

produkter og funktioner, som kan have kundernes interesse. 

Social overvågning - Det er vigtigt, at holde styr på sine sociale samtaler, med kunden, som har 

betydning for virksomheden. Man skal som virksomhed lytte til kundernes spørgsmål og 

kommentarer hvad de kan lide, hvad de deltager i og dermed nå ud til dem med relevant indhold. 

Inbound marketing handler i bund og grund om at tilbyde relevant indhold, på det rette sted, nemlig 

hvor køberen befinder sig, og når køberen befinder sig der. I inbound marketing er det vigtigt, at 

virksomhedens marketing bliver relevant og brugbar for køberen. 

 

Kilde: https://www.hubspot.com/inbound-marketing 

Content - Kvalitetsindhold er som et hjertet, der banker i inbound marketing, og uden 

kvalitetsindhold ville inbound marketing aldrig eksistere. Når virksomheden skaber indhold, der 
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giver værdi for kunden, vil man automatisk tiltrække besøgende, der efterfølgende kan konverteres 

til leads, som i sidste ende gerne skulle munde ud i et salg.  

Time - Den rigtige timing er alt afgørende. Inbound marketing hjælper nemlig kunder med et køb 

lige præcis, når de er klar til det. At tilbyde kunder kvalitetsindhold præcis på det tidspunkt, kunden 

efterspørger det, gør virksomheden og dens marketing utrolig relevant og behjælpelig.  

Place - Placeringen af kvalitetsindholdet på det rigtige tidspunkt er også en vigtig faktor. Det er 

derfor vigtigt at befinde sig på rette sted, på det helt rigtige tidspunkt, med det helt rette indhold, 

som kunden har behov for. Ikke mindst skal det være t let tilgængeligt sted hvor det er til at finde 

for kunderne.  

Inovo A/S case 
Jeg har valgt at bruge virksomheden Inovo’s som case i min opgave. De arbejder på at hjælpe andre 

virksomheder med at implementere inbound marketing på B2B markedet.  

Hvem er Inovo A/S 

Inovo A/S, er stiftet af Lars Norre og Thomas Kjær Nielsen, er et inbound marketing konsulenthus. 

Virksomheden bestræber sig på at hjælpe virksomheder med at blive større og mere succesfuld ved 

brug af leadgenerering, salg og kundeforståelse. De har gennem de seneste 17 år lavet over 100 

digitale projekter for både store og små danske virksomheder, organisationer, kommuner, samtidig 

med at de har 16 års erfaring som rådgivende konsulenter samt selvstændige virksomhedsejere.  

Interview med Lars Norre fra Inovo A/S 

Jeg har valgt at lave et interview med Lars Norre, stifteren af Inovo A/S. Interviewet havde til 

formål at komme frem, til hvordan Inovo A/S som virksomhed mener, at inbound marketing virker i 

praksis, og hvordan de mener, at virksomheder på B2B markedet kan få succes med inbound 

marketing. 

I interviewet understregede Lars, at de bl.a. mener, at inbound marketing indeholder tre steps: 

1. At tiltrække potentielle kunder, hvorefter man beder om permission, altså en tilladelse til at 

sende materialer til virksomheden. 

2. Dernæst kræver det en evne til at uddanne sine kunder i at forstå virksomhedens produkter 

og løsninger. 

3. Sidst, men ikke mindst, kræver det, at virksomheden kan overdrage relevant information til 

virksomhedens sælgerstyrke, således de kan indlede en kvalificeret intelligent dialog med 

kunden der, hvor kunden befinder sig i sin købsrejse.  

Lars nævner også i interviewet, at inbound marketing er kæmpe stort i USA, og at det først er ved at 

tage fat i Danmark, og at de som virksomhed mener, at det kommer til at blive en vigtig 

marketingsstrategi her i Danmark. Lars erkender nemlig, at der er sket en stor ændring i den måde, 
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hvorpå B2B kunder køber på i dag. Netop fordi en større procentdel købere, ifølge dem minimum 

60%, tager selv købsbeslutningen, inden de tager kontakt til virksomheden.  

Lars mener derfor, at hvis en virksomhed skal have salgssucces, bliver de nødt til at tage andre 

metoder i brug fremfor de gamle traditionelle salgsmetoder, da disse har en stærk begrænset effekt. 

Man er som virksomhed nødt til at have en salgstilgang, som afspejler den måde køberen ønsker at 

købe på, fremfor hvordan man som virksomhed gerne vil sælge på. 

Den fremtidige udsigt ser lovende ud, mener Lars. Han tror på, at inbound marketing kan blive lige 

så stort i Danmark, som det er i USA. Han nævner også, at inbound marketing består af en række 

discipliner såsom content marketing og marketing automation systemer, der er den teknologiske 

understøttelse af inbound marketing. Han lader sig også fortælle, at i USA bruger marketingschefen 

flere penge på systemer end IT-chefen gør. 

Dog mener han, at de brancher hvor, inbound marketing er mest relevant, er i forhold til de 

virksomheder, som har komplekse produkter eller løsninger, hvor der er behov for større research, 

før beslutningstagerne træffer beslutninger. Ifølge Lars kunne eksempler på disse brancher være: 

 Industrielle virksomheder 

 Finansbanker  

 Forsikringsselskaber 

 Konsulenthuse 

Et eksempel Lars kommer med fra den virkelige verden er f.eks. Danske Bank, som er gået fra at 

have et produkt fokus til at fokusere på ”livsfaser”, den pågældende virksomhed befinder sig i. De 

har formodet at få flere leads ved at rådgive frem for at tale om kassekredit og renter.  

En af kendetegnene ved inbound marketing er, at både store og små virksomheder kan slås på lige 

fod med hinanden ved brug af inbound marketing. Selv ny op startede virksomheder kan konkurrere 

med de større kendte virksomheder. 

Når man skal bruge inbound marketing i praksis, skal virksomheden sørge for at ramme 

målgruppen præcis, når den potentielle købers behov opstår. Det kræver ifølge Lars derfor en del 

research af målgruppens behov, således at virksomheden kan skabe værdifuldt indhold, der løser 

noget værdifuldt for kunden. Det vil være meget uintelligent at skrive fra hjertet, da det vil skade 

virksomheden fremfor at gavne dem. 

Inovo A/S har bl.a. hjulpet en virksomhed ved navn Firmasundhed Danmark til at få enorm succes 

med inbound marketing. Firmasundhed Danmark har bl.a. i samarbejde med Inovo A/S lavet en 

guide til sundere medarbejdere. De har udgivet en bog om stress og en anden bog omkring sundhed 

og på ganske kort tid har de fået 1.000 nye leads. Det der bl.a. kendetegner Firmasundhed Danmark 

er, at de er født med inbound marketing. De var helt nye på markedet og deres største konkurrenter 
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er Falck, som jo er en enorm kapitalstærk spiller på markedet. Derfor var inbound marketing den 

eneste sikre mulighed for dem for at ramme deres målgruppe.  

Han slutter af med at understrege, at efter Inovo’s mening virker telemarketing ikke længere. 

Undersøgelser viser at ganske få er tilfredse med telemarketingen i dag. Han mener dog godt, man 

kan mikse outbound ind i sin inbound marketingsstrategi.  
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Firmasundhed Danmark 

Firmasundhed Danmark er en af Inovo’s kunder, som har haft succes med inbound marketing med 

hjælp fra Inovo A/S (InovoA/S, Cases, 2017). 

Firmasundhed Danmark ejes af to passionerede fysioterapeuter, Jacob og Thomas. Både Jacob og 

Thomas interesserer sig yderst meget for at hjælpe mennesker med at få en højere livskvalitet, samt 

at hjælpe arbejdspladser med at mindske sygdom samtidig med at øge arbejdsglæden. 

Firmasundhed Danmark mener nemlig at det er lige vigtigt, både for arbejdsgiver og arbejdstager, at 

forebygge sygefravær og stress, som i sig selv vil resultere i bedre sundhed, arbejdsglæde og trivsel. 

Det skal tilsammen skabe positive resultater både på den menneskelige front samt på den 

økonomiske bundlinje (FirmasundhedDanmark, 2017). 

Jacob og Thomas mener, at det er sund fornuft at optimere arbejdspladser med sundhedsinitiativer. 

Dog er mange arbejdspladser ikke klar over, hvordan de skal implementere disse 

sundhedsinitiativer i dagligdagen, derfor er Jacob og Thomas mission med firmaet Firmasundhed 

Danmark at hjælpe virksomheder med at skabe reelle og positive tiltag, der kan hjælpe dem med at 

skabe sundhed på arbejdspladsen (FirmasundhedDanmark, 2017).  

Firmasundheds Danmarks konkurrenter er meget store og stærke spillere på markedet, som bl.a. 

PFA og Falck Healthcare. Det har derfor været nødvendigt for dem at lave en strategisk 

marketingsplan, som er fremadstræbende, langsigtet og ikke mindst tager udgangspunkt i deres 

kunders reelle behov. Inovo A/S har derfor lagt yderst meget vægt på at Firmasundhed Danmark 

starter med at forstå deres kunder. Inovo betoner, at det er vigtigt, at al innovation, marketing og 

salgsarbejde er baseret på en yderst grundig forståelse af potentielle kunders behov samt forståelse 

af deres kunderejse fra research til køb. Med dette kan Firmasundhed Danmark opbygge et 

bæredygtigt koncept indenfor sundhedsordninger (InovoA/S, Firmasundhed, 2017). 

Virksomheden Firmasundhed Danmark har derfor taget dialogen med en lang række potentielle 

kunder for derefter at udarbejde en marketingsstrategi, der præcis tog udgangspunkt i potentielle 

kunders faktiske behov. Samtidig sikrede de sig, at de var i stand til at udarbejde indhold, som tager 

udgangspunkt i de potentielle kunders faktiske problemstillinger (InovoA/S, Firmasundhed, 2017). 

Jacob Gjettermann, Firmasundhed Danmark udtaler: 

”Kundeindsigten som kom til verden på baggrund af målgruppe interviewene ændrede hele vores 

koncept. Vi fik øjnene op for helt nye ydelser, vi skulle levere til kunderne. Samtidig viste det sig, at 

ledere var meget fokuserede på ledelsessparring i forhold til at skabe sunde virksomheder, der 

trives og med fokus på at nedbringe sygefraværet, hvilket fik os til at gå dybere ind i vores 

kunderelationer og få sundhedspolitik og sundhedsmonitorering på programmet. ” (InovoA/S, 

Firmasundhed, 2017) 

Denne dybe kundeindsigt har givet Firmasundhed Danmark rig mulighed for at skabe det bedste 

kvalitetsindhold samt marketingsmateriale, som præcis læser de problemstillinger, kunderne sidder 
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med dagligt. For Inovo A/S er dette en disciplin for inbound marketing. Formålet med inbound 

marketing kampagner, ifølge Inovo A/S, er nemlig at tiltrække og at konvertere besøgende leads til 

kunder (InovoA/S, Firmasundhed, 2017).  

Firmasundhed Danmark har i samarbejde med Inovo A/S opsat en salgs- og marketingsmotor, som 

består af: webportal, sociale medier, marketing automation og CRM. Inovo A/S mener nemlig, at 

ved at sammenkoble Marketing Automation platform med Firmasundhed Danmark Danmarks CRM 

system, skaber man en sammenhængende ”datakæde”. Denne kæde viser hele kunderejsen fra en 

potentiel kunde blot er en besøgende til at blive kunde. Desuden får virksomheden mulighed for 

både at måle ned til mindste detalje, samtidig med de kan optimere deres marketing- og 

salgsindsatser (InovoA/S, Firmasundhed, 2017). 

Efter at havde skabt en robust kundedatabase med viden omkring deres potentielle kunder, 

lancerede de i januar 2016 kampagnen ”Tag hånd om stress på arbejdspladsen”, med det formål at 

skabe kontakt og dialog, samt at levere stressmonitorering til HR ansvarlige i diverse virksomheder.   

De har valgt at lave tilhørende blogindlæg til deres e-bog, som direkte er målrettet HR-ansvarlige i 

diverse virksomheder. Desuden er der i indholdet blandt andet lagt vægt på problemstillinger såsom 

virksomheders omkostninger ved at have medarbejdere sygemeldt med stress, mangel på fokus fra 

lederens side, samt hvor let man som virksomhed kan være behjælpelig med at undgå stress gennem 

stressmonitorering.   

Marketing Automation systemet starter så snart potentielle kunder har downloadet e-bogen ved 

f.eks. at sende relevante mails til dem også kaldet leadnuturing. Dette betyder, at hver enkelt lead 

får individualiserede e-mails, via et e-mail flow, som er konfigureret efter kundernes behov.  Alt 

efter leadets behov og adfærd vil det kvalificere sig til at være ”købsparate”, og systemet vil 

automatisk sende dem videre til virksomhedens CRM system, Salesforce. Hvorefter de vil få en 

opringning, der er baseret på deres behov og adfærd (InovoA/S, Firmasundhed, 2017).  
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Pragmasoft 

Pragmasoft er en konsulentvirksomhed, som udvikler og driver e-handelsløsninger. De har 

eksisteret siden 2009 og har lige siden arbejdet med digitale e-handelsløsninger. Deres mission er at 

gøre handelsaspektet nemmere mellem kunde og købmand. Pragmasoft har en af landets dygtigste 

udviklere og efter at havde været LEGO’s eksterne udviklingshus, siden firmaets oprindelse, uden 

rigtig at være kendt på markedet, ønskede direktør Ole Dahl Mansfeld at brande sig på markedet.   

Pragmasoft valgte derfor at få hjælp af Inovo A/S til at markedsfører sig. Inovo A/S hjalp 

Pragmasoft med at positionere sig i e-handelsmarkedet. Deres mål var at komme på købernes 

”shortlist”, således Pragmasoft blev taget i betragtning, når der skulle investeres i nye B2B e-

handelsløsninger. Måden de gør det på er, som navnet siger: pragmatisk. Pragmasoft’s direktør Ole 

Dahl Mansfeld siger; 

“Det ligger dybt i Pragmasofts DNA, at vi er pragmatikere og dybt seriøse omkring vores 

håndværk. Derfor falder det os naturligt, at potentielle kunder finder os gennem nærværende og 

relevant indhold frem for, at vi “forstyrrer” kunden i en salgsproces. Vores salgsproces er baseret 

på, at vi udarbejder og deler faglig relevant og værdifuld viden. ”   

Han siger også: 

”De spørger, vi svarer. Mere Pragmatiske bliver det ikke. ” 

Med hjælp fra Inovo A/S har Pragmasoft været i stand til at forbinde deres pragmatiske DNA med 

målet om at positionere sig på e-handelsmarkedet. Pragmasoft har flere års erfaring indenfor 

branchen, hvilket betød, at de allerede stod stærkt fra begyndelsen af, da de startede med at 

implementere inbound marketing med hjælp fra Inovo A/S. Deres styrke var, at de allerede har 

kunne svarer på de spørgsmål, der måtte dukke op for den potentielle køber undervejs i deres 

kunderejse. Inovo A/S hjalp dem med at udarbejde følgende salgsmotor: 

 

Kilde: https://inovo.dk/cases/pragmasoft/ 

Det Inovo A/S grundlæggende har hjulpet Pragmasoft med er at udarbejde et såkaldt ”content 

offer”, som giver de potentielle kunder svar på deres søgen.  Derudover har Pragmasoft i 
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samarbejde med Inovo A/S leveret en e-bog: ”Den forretningsorienterede kravspecifikation”. Denne 

e-bog skal bruges til inspiration samt et værktøj til indkøbe e-handelsløsninger ud fra den enkelte 

virksomheds krav.  

E-bogen er baseret på Pragmasoft’s nuværende kunders spørgsmål, da disse var vejen frem til alle 

svar, som er indholdet af bogen. E-bogen er et bindeled mellem Pragmasoft og deres kampagne. 

Den kan downloades via de sociale media. Hver gang bogen downloades får Pragmasoft værdifulde 

leads igennem deres salgsmotorer. 
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Diskussion 
Markedsføringskulturen har som helhed gennemgået en gennemgribende ændring siden starten af 

det 19. århundrede. Markedsføringskulturen har ændret sig fra den såkaldte trykke kultur i det 19. 

århundrede, til en elektronisk kultur i løbet af det 20. århundrede, mens digitaliseringen er blevet en 

inkorporeret del af den gængse markedsføringskultur i det 21. århundrede (Deuze, 2006, s. 63). 

Digitaliseringens fremkomst har utvivlsomt forsynet virksomheder med langt flere 

markedsføringsmuligheder. Ligeledes har internettet været et revolutionerende medium for 

massekommunikation, hvilket har udvidet beslutningstagerens kommunikationsmuligheder 

(Barthel, 2009, s. 156). Som et resultat af digitaliseringens enorme kommunikationsmuligheder, har 

beslutningstageren i det senmoderne samfund adgang til ”flere valg, services, medier, budskaber og 

endnu flere digitale samtaler end nogen sinde før” (Weber, 2007, s. 7).  

De udvidede kommunikationsmuligheder som resultat af digitaliseringen, herunder internettets 

funktion som et massekommunikationsmiddel, er en kritisk succesfaktor for inbound marketing, 

samt dennes fremfærd på B2B markedet. Ligeledes er digitaliseringens kommunikationsmuligheder 

også af vital betydning for, at virksomheder på B2B markedet kan få succes med inbound 

marketing.  

Digitaliseringen har som nævnt medvirket til en gennemgribende ændring i markedsføringskulturen 

på B2B markedet. Dette har også sat sit præg på den traditionelle købsproces, som også har 

gennemgået en markant ændring i det 21. århundrede. Det fremgår af en undersøgelse foretaget af 

Forrester Research i 2015, at den traditionelle købsproces gennemlever en markant forandring. Iflg. 

undersøgelsen fremføres det, at den gennemsnitlige kunde foretager 60 % af købsrejsen i 

forbindelse med et køb selv. Ligeledes fremføres det, at nogle beslutningstager foretager op imod 

90 % af købsrejsen selv, før de søger opsøger kontakt til en virksomhed.  

Det kan derfor fremføres, at undersøgelsen udleder, at der har været et paradigmeskift indenfor 

markedsføringskulturen, samtidig har dynamikken i forbindelse med beslutningstagernes 

købsproces gennemlevet en gennemgribende forandring. Det tyder på at denne forandring i 

købsprocessen peger på Google og Milward Brown Digital’s undersøgelse om at beslutningstagerne 

bliver yngre og yngre. Beslutningstagerne er ikke kun blevet yngre, de er også opvokset med 

digitaliseringen og internettet, samtidig med at de er mere krævende og selvkørende.  

Digitaliseringen har ydermere medvirket til, at køberinitiativ har kunnet vinde indpas på markedet, 

og der har været et markant skift fra sælgerinitiativ til køberinitiativ. Køberinitiativets fremfærd 

indenfor markedsføringsparadigmet i digitaliseringens æra har utvivlsomt medvirket til den 

markante ændring i købsprocessens dynamik. Køber har i dag langt større muligheder for 

dataindsamling, hvilket sikrer, at køber ofte er velrustet og velforberedt til et møde. Ligeledes 

danner købers informationsindsamling grundlag for købers beslutning forud for mødet med 

sælgeren. Altså vil køber under dette paradigme ofte have besluttet sig i stor udstrækning forud for 

mødet med sælger (Sjøstrøm, 2016).  
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På denne baggrund fremføres det, at paradigmeskiftet indenfor markedsføringskulturen, har 

resulteret i et brud med de traditionelle markedsføringsprincipper, da beslutningstageren i dag i 

langt højere grad foretager en større andel af købsrejsen i forbindelse med købsprocessen selv. 

Paradigmeskiftet samt den markante ændring i købsprocessens dynamik gør det muligt for inbound 

marketingsstrategier at vinde indpas og manifestere sig som markedsføringsprincipper i 

digitaliseringens æra. 

HubSpot vs. Inovo A/S 
I dette afsnit vil jeg sammenholde det teoretiske grundlag for inbound marketing, som bygger på 

HubSpot’s metodologiske grundlag op imod et case baseret eksempel, hvor der tages afsæt i Inovo 

A/S som case eksempel, og dermed undersøge, hvad der karakteriserer en virksomhed som kan få 

succes med inbound marketing, og hvad der skal til for at en virksomhed kan få succes med 

inbound marketing. I den henseende vil jeg ydermere sammenholde empiriske eksempler op imod 

den gængse teori indenfor marketing faget, og derigennem undersøge virksomhedens kritiske 

succesfaktorer.  

HubSpot 

Iflg. HubSpot er inbound marketing den bedste måde, hvorpå man kan tiltrække potentielle kunder 

og konvertere dem på. Ligeledes har inbound marketing iflg. HubSpot været den mest effektive 

marketingmetode siden år 2006 (HubSpot, 2017). HubSpot følger en systematisk og klarlagt 

metode for inbound marketing som fungerer således: Attract, Convert, Close, Delight. 

Metoden refereres som nævnt førhen også til købstragten, da man systematisk tilsigter at få kunden 

igennem en købstragt. 

Inovo A/S 

Inovo A/S er, som tidligere blevet gennemgået, et markedsføring konsulenthus, som bestræber sig 

på at hjælpe virksomheder med opnå vækst og blive mere succesfuld vha. inbound marketing, 

herunder i særdeleshed ved brug af lead generering, salg samt kundeforståelse.  

Jf. interview med Lars Norre understreges det, at Inovo A/S mener, at inbound marketing 

indeholder tre faser. Disse omfatter at tiltrække potentielle kunder og herefter opnå en tilladelse til 

at foretage permission marketing. Dernæst kræver det iflg. Lars Norre en evne til at uddanne sine 

kunder i at forstå virksomhedens produkter og løsninger. Afslutningsvist kræves det, at 

virksomheden er i stand til at indsamle og overdrage relevant information til salgsafdelingen 

således, at de står bedre rustet og dermed kan indgå i en kvalificeret og behovsorienteret dialog med 

kunden.  

Iflg. Lars Norre er det nødvendigt for en virksomhed at nytænke markedsføringsstrategier, såfremt 

en virksomhed skal opnå succes i forbindelse med salg. Ligeledes påpeger Lars, at man som 
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virksomhed er nødsaget til at have en salgstilgang, der afspejler måden, hvorpå køberen ønsker at 

købe på, fremfor måden, hvorpå virksomheden gerne vil sælge på. 

Lars påpeger ydermere, at det er nødvendigt at begå sig på discipliner, som har en understøttende 

funktion. Her er der tale om bl.a. content marketing samt marketing automation systemer.  

Dog påpeger Lars, at det ikke er alle virksomheder, som kan begå sig og opnå succes med inbound 

marketing. Han påpeger, at inbound marketing er særligt relevant for og tiltænkt udbydere af 

komplekse produkter eller løsninger, hvortil en større informationsindsamlingsproces er tilknyttet. 

Hertil nævner han bl.a. industrielle virksomheder, finansbanker, forsikringsselskaber samt 

konsulenthuse, hvor inbound marketing er særligt relevant. Dette eksemplificerer han ved at 

referere til Danske Banks justering af virksomhedens markedsføringsstrategi, hvor virksomheden 

gik fra produktfokus til at fokusere på ”livsfaser”, hvilket har medvirket til at genere flere leads.  

Diskussion af HubSpot vs. Inovo A/S 

Ved at sammenholde det metodologiske grundlag for inbound marketing, som bygger på HubSpot’s 

købstragt op imod Inovo casen, kan det udledes, at det metodologiske grundlag for inbound 

marketing i stor udstrækning er i overensstemmelse med de faser for inbound marketing, som Lars 

Norre nævner. Bevæggrundene for dette er, at HubSpot har en klar systematisk metode til inbound 

marketing strategier. Derimod har Lars Norre ikke helt den samme systematiske perception af 

inbound marketing, om end han påpeger tre faser.  

Derimod ligger fokus for Inovo A/S at nytænke traditionelle markedsføringsstrategier således, at 

virksomhedens salgstilgang afspejler måden, hvorpå køber gerne vil købe på. Virksomheden har 

derfor et enormt fokus på beslutningstagernes købsadfærd, hvilket danner grundlag for 

udarbejdelsen af inbound strategier (Inovo, inbound marketing, 2017). 

Det fremføres også, at Inovo i højere grad har en virkelighedsnær og praksisorienteret tilgang til 

inbound marketing, sammenlignet med HubSpot, da HubSpot udelukkende har en metodologisk og 

teoretisk orienteret tilgang til inbound marketing. Dette underbygges til dels af eksempel med 

Danske Bank, hvoraf det kan udledes, at Inovo i høj grad har fokus på nytænkning af 

markedsføringsstrategier, og ikke udelukkende har fokus på den metodologiske og teoretiske 

ramme for inbound marketing. Ligeledes underbygges Inovo’s praksisorienteret tilgang også af, at 

Lars Norre erkender, at inbound marketing ikke er relevant for alle virksomheder. Derimod er 

inbound marketing særligt relevant for virksomheder, som udbyder komplekse produkter og/eller 

løsninger.  

Det kan derfor udledes, at Inovo A/S abstraherer fra den metodologiske og teoretiske ramme for 

inbound marketing, men derimod har en praksisorienteret tilgang, hvor nytænkning og kundebehov 

er i højsædet.  

Dette bevidner, at den metodologiske og teoretiske ramme for inbound marketing ikke fuldstændig 

stemmer overens med praksis. Metode og teori indenfor inbound marketing afviger her fra inbound 
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marketing i praksis, om end den teoretiske ramme danner grundlag for den praksisorienterede 

beskæftigelse med inbound marketing.  

Empirisk eksempel 1 vs. 2 

I dette afsnit vil jeg sammenholde de to empiriske virksomheder hhv. Firmasundhed Danmark og 

Pragmasoft. Virksomhedernes tilgang til inbound marketing vil blive anvendt til at undersøge 

virksomhedernes karakteristikker og dermed skabe belæg for, hvad der karakteriserer virksomheder 

som kan få succes med inbound marketing, samt hvad der skal til for at opnå succes med inbound 

marketing. 

Ligeledes vil de empiriske eksempler blive anvendt til at eksemplificere måden, hvorpå inbound 

marketing bliver anvendt og implementeret i virksomheders markedsføringsstrategi.  

Empirisk eksempel 1 Firmasundhed Danmark 

Firmasundhed Danmark er en dansk virksomhed, som ejes af to fysioterapeuter. Virksomheden har 

en vision om at hjælpe mennesker med at få en højere livskvalitet og hjælpe virksomheder med at 

mindske sygefraværet og øge arbejdsglæden (Firmasund, 2017). Virksomheden har ydermere fokus 

på at optimere arbejdspladser med sundhedsinitiativer. Virksomheden opererer som nævnt førhen 

på et konkurrencepræget marked med betydelige aktører. I den henseende har virksomheden i 

samråd med og med hjælp fra Inovo udarbejdet en inbound marketingsstrategi, som er langsigtet og 

tager hensyn til kundernes reelle behov.  

Inovo A/S har en yderst behovs- og praksisorienteret indfaldsvinkel til inbound marketing, hvorfor 

Firmasundhed Danmark forud for udarbejdelsen af deres markedsføringsstrategi har taget dialogen 

med et bredt udsnit af virksomhedens kunder. Herefter har Firmasundhed Danmark udarbejdet en 

inbound marketing strategi med afsæt i en dyb kundeindsigt og kundeforståelse. 

Firmasundhed Danmark har i samarbejde med Inovo opsat en salg- og marketingsmonitorering, 

hvorunder en web portal, sociale medier, marketing automation samt CRM indgår. I forbindelse 

med udarbejdelsen af denne markedsføringsstrategi har Firmasundhed Danmark og Inovo A/S haft 

fokus på at skabe en sammenhængende datakæde. Virksomhedens datakæde illustrerer derfor 

kunderejsen fra begyndelse til slut, hvor markedsføringsstrategien er blevet udviklet med afsæt i 

købstragten. I forbindelse med udarbejdelsen af markedsføringsstrategien er der blevet lagt vægt på 

målbarhed således, at virksomheden præcist kan måle sin marketing relaterede aktiviteter.  

Med afsæt i en dyb kundeforståelse lancerede Firmasundhed Danmark i januar 2016 kampagnen 

”Tag hånd om stress på arbejdspladsen” med henblik på at tiltrække og skabe kontakt til potentielle 

kunder, hvorunder virksomheden har haft fokus på at levere monitorering til HR-ansvarlige til 

diverse virksomheder.  

Det kan udledes, at Firmasundhed Danmark har benyttet sig af en systematisk fremgangsmåde, hvor 

købstragten har været omdrejningspunktet for fremgangsmåde. Dog viser det sig samtidig, at 

succeskriterierne for inbound marketing har været en dyb kundeforståelse og en behovsorienteret 

tilgang.  
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Ydermere har Firmasundhed Danmark også udarbejdet et blogindlæg til virksomhedens e-bog, som 

er målrettet HR-ansvarlige medarbejder på det danske B2B marked. Indholdet fokuserer på 

omkostningssiden ved sygemeldinger, manglende fokus fra ledelsens side, samt måder, hvorpå 

virksomheder kan bidrage med at undgå stress vha. af stress monitorering. 

Virksomhedens marketing automation indledes, når potentielle kunder har downloadet 

virksomhedens e-bog, hvorefter der foretages personlig markedsføring via e-mail. Den personlige 

markedsføring tilsigter, at hver lead får individualiserede e-mails, som har fokus på den potentielle 

kundes behov. 

Såfremt kunder på baggrund af behov og kundeadfærd bliver klassificeret som købsparate, 

videreføres de til virksomhedens CRM-system Salesforce. Herefter vil pågældende potentielle 

kunde modtage en opringning med afsæt i deres helt specielle behov og kundeadfærd.  

Det tydeliggøres derfor, at Firmasundhed Danmarks inbound marketing strategi er baseret på 

købstragten jf. HubSpot’s metodologi. Kunden føres systematisk igennem købstragten, indtil man 

får realiseret et køb. Derfor kan det fremføres, at købstragten og rammerne for denne har været af 

væsentlig betydning for, at Firmasundhed Danmark har haft en succesfuld inbound 

marketingsstrategi. Dog kan det samtidig også fremføres, at kundeindsigten, kundeforståelsen samt 

den behovsorienterede tilgang til markedsføringen i endnu større udstrækning har haft en vital 

betydning for virksomhedens succesfulde markedsføringsstrategi.  

Empirisk eksempel 2 Pragmasoft 

Virksomheden Pragmasoft er som nævnt førhen en konsulentvirksomhed, hvis kernekompetencer er 

at udvikle og drive e-handelsløsninger, og virksomheden har en mission om at lette handelen 

mellem kunde og købmand. 

Pragmasoft har i en årrække været præget af en lav og utilfredsstillende kendskabsgrad, hvorfor 

adm. direktør Ole Dahl Mansfeld havde en målsætning om, at virksomhedens brand i højere grad 

skulle eksponeres på markedet. I den henseende indgik virksomheden et samarbejde med Inovo 

A/S, hvor fokuspunkterne var, at Pragmasoft skulle positioneres på markedet. Målsætningen var at 

indgå i købernes ”shortlist” således, at potentielle kunder hurtigt og intuitivt ville tage Pragmasoft i 

betragtning, såfremt der skulle investeres i e-handelsløsninger.  

Pragmatisme anses som værende en kritisk succesfaktor for virksomheden Pragmasoft, hvilket også 

ligger til grund for virksomhedens navn. Derfor har Pragmasoft haft til hensigt at inkorporere 

virksomhedens pragmatiske forretningstilgang i virksomhedens positionering.  

Pragmasoft havde som nævnt førhen et grundigt branchekendskab, da virksomheden havde været 

etableret på det danske marked i en årrække, hvorfor virksomheden var velforberedt på at indgå i 

dialog med en potentiel kunde og besvare spørgsmål stillet af den pågældende kunde.  

Pragmasoft har i samarbejde med Inovo A/S formået at gøre deres indgående branchekendskab til 

en konkurrencemæssig fordel. Virksomheden har i samarbejde med Inovo A/S udviklet et ”content 

offer”, som letter kundens informationssøgning ved hurtigt og effektivt at forsyne dem med svar på 
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deres spørgsmål. I den forbindelse har Pragmasoft ydermere udarbejdet en e-bog under navnet ”Den 

forretningsorienterede kravspecifikation”, hvilket er udarbejdet med afsæt i hyppige og relevante 

kundespørgsmål.  

E-bogen letter utvivlsomt kundens informationssøgning og får dermed kunden hurtigere igennem 

købsprocessen, hvilket kommer Pragmasoft til gode. E-bogen kan downloades via sociale medier, 

og den bidrager med leads, som er af en vital karakter for Pragmasoft.  

Det tydeliggøres, at Pragmasoft i samarbejde med Inovo A/S har formået at udarbejde en 

sammenhængende og værdiskabende inbound marketingsstrategi. Ligeledes har virksomheden 

formået at inkorporere sin pragmatiske forretningstilgang i markedsføringsstrategien, hvilket 

understøttes af, at virksomhedens ”content offer” letter kundens informationssøgning og dermed 

kundens købsproces. Det kan fremføres, at dette har en tiltrækkende effekt for en potentiel kunde og 

øger kundens incitament til at foretage et køb hos Pragmasoft, da kunden nemt kan være 

velinformeret omkring virksomhedens produkter/services.  

Førhen i opgaven fremgik en illustration af opsætningen af Pragmasoft’s ”content offer” som udgør 

virksomhedens inbound marketingsstrategi. Her ses det, at købstragten også er en inkorporeret del 

af virksomhedens inbound marketingsstrategi. Fokuspunktet i strategien er at skabe flere besøg, 

hvilket skal føre leads, som efterfølgende skal resultere i en øget kundebase. Herigennem 

tydeliggøres det, at kunden bliver ført igennem købstragten med henblik på at skabe salg.  

Succeskriteriet for vellykket inbound marketing for Pragmasoft har været den systematiske og 

brugervenlige opsætning og udarbejdelse af ”content offer”, som har lettet kundens 

informationssøgning, om end købstragten i en udstrækning også har udgjort succeskriteriet. Den 

pragmatiske forretningstilgang har utvivlsomt også været et succeskriterie for Pragmasoft. 

Virksomheden har ønsket, at kunderne finder dem gennem nærværende og relevant indhold i stedet 

for, at virksomheden skal opsøge, hvilket kan have en forstyrrende effekt, særligt hvis kunden 

befinder sig i en salgsproces. Pragmasoft baserer derfor sin salgsproces på at udarbejde og dele 

fagligt relevant og værdifuld viden.  

Det kan derfor på denne baggrund fremføres, at der utvetydigt har været en kausal forbindelse 

medlem kundeforståelse/kundeindsigt og vellykket markedsføringsstrategi. 

Det at have en dyb forståelse for og indsigt i en kundes forretningssituation har været et afgørende 

succeskriterie for Pragmasoft.   

Diskussion af empirisk eksempel 1 vs. 2 

Ved at sammenholde empirisk eksempel 1 (Firmasundhed Danmark) og empirisk eksempel 2 

(Pragmasoft) kan det fremføres, at købstragten i en vis udstrækning har været med til at danne 

rammerne for begge virksomheders inbound marketingsstrategi.  

På den baggrund er der belæg som understøtter, at HubSpot’s teori om, at inbound marketing er en 

yderst effektiv måde af markedsføre på. Dette skal ses i lyset af, at købstragten har dannet 

rammerne for både Firmasundhed Danmark og Pragmasoft’s inbound marketingsstrategi, og som 
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resultat af strategien har begge virksomheder fået genereret flere leads, skabt et mersalg samt øget 

deres kundebase.  

Derfor kan det argumenteres, at købstragten altså den metodologiske ramme for inbound marketing 

i sig selv fungerer som et afgørende succeskriterie for vellykket inbound marketing i de to tilfælde.  

Dog tydeliggør både empirisk eksempel 1 og empirisk eksempel 2, at det er af væsentlig betydning 

at være i stand til at abstrahere fra den metodologiske ramme, og i stedet bestræbe sig på at opnå 

kundeforståelse og kundeindsigt i så stort omgang som muligt. Dette understøttes af, 

kundeforståelse og kundeindsigt utvetydigt var en afgørende kritisk succesfaktor for både 

Firmasundhed Danmark og Pragmasoft.  

Firmasundhed Danmark udarbejdede en markedsundersøgelse ved at indgå i dialog med et bredt 

udsnit af virksomhedens kunder. Det viste sig, at kundernes respons havde en afgørende betydning 

for måden, hvorpå virksomhedens inbound marketingsstrategi blev tilrettelagt. Herefter udarbejdede 

Firmasundhed Danmark en sammenhængende datakæde i samarbejde med Inovo A/S, som gjorde 

kunderejsen målbar for virksomheden.  

Ligeledes havde kundeforståelsen og kundeindsigten også afgørende betydning for tilrettelæggelsen 

af Pragmasoft’s inbound marketingsstrategi. I samarbejde med Inovo A/S, udarbejdede 

virksomheden en ”content offer”, som lettede kundens informationssøgning og dermed købsproces. 

Pragmasoft har været velvidende om, at det kunne have en forstyrrende effekt, såfremt 

virksomheden opsøgte en potentiel kunde i en salgsproces. I stedet har virksomheden tilrettelagt 

salgsprocessen således, at fagligt relevant og værdifuld viden bliver tilgængeliggjort for kunden, så 

kunden selv nemt kan komme igennem købsprocessen.  

Om end Firmasundhed Danmark og Pragmasoft har flere lighedstræk, hvad angår tilrettelæggelsen 

af virksomhedernes inbound marketingsstrategier, er det vigtigt at huske på vigtigheden af en 

individuelt tilpasset markedsføringsstrategi. Empirisk eksempel 1 og empirisk eksempel 2 

fremhæver vigtigheden af, at den individuelle virksomhed dykker ned i sin kundekreds og opnår 

kundeforståelse og kundeindsigt. Ligeledes er en behovsorienteret forretningstilgang essentiel for 

en vellykket inbound marketing, da inbound marketingsstrategien har til hensigt at sætte kunden og 

pågældendes behov i centrum. Det er derfor vitalt for den enkelte virksomhed at undersøge sin 

markedssituation og kundebase nøje, såfremt virksomheden skal have succes med inbound 

marketingsstrategier. Derfor er det essentielt, at den enkelte virksomheder undersøger den konkrete 

situation, og udarbejder konkrete løsninger med afsæt i kundeforståelse, kundeindsigt og 

kundebehov.  

Kan alle virksomheder opnå succes med inbound marketing 

Iflg. HubSpot har inbound marketing været den mest effektive marketing metode online siden år 

2006, og metoden er iflg. HubSpot en bekræftet metode. Den metodologiske ramme for inbound 

marketing dvs. købstragten, er forholdsvis simpel, da metoden tilsigter at føre kunden igennem 

tragten således, at et mersalg skabes for virksomheden.  
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Set ud fra en metodologisk og teoretisk indfaldsvinkel, kan det fremføres, at inbound marketing alt 

andet lige er anvendelig og relevant for alle virksomheder, herunder særligt virksomheder som har 

til formål at fremme virksomhedens online tilstedeværelse. Under forudsætning af at virksomheder 

anvender købstragten systematisk, er det derfor teoretisk antageligt, at den vil være effektiv.  

Dog skal man huske på, at metodologi og teori ikke altid er i overensstemmelse virkeligheden. 

Derfor er det også relevant at betragte inbound marketing fra en praksisorienteret- og praksisnær 

indfaldsvinkel.  

Adm. direktør for Inovo A/S Lars Norre påpeger, at det ikke er alle virksomheder som kan have 

succes med inbound marketing. Han påpeger derimod, at inbound marketing er særligt relevant for 

og tiltænkt virksomheder som udbyder komplekse produkter og/eller løsninger, hvor en større 

informationsindsamlings proces er nødvendig. Han udtaler også, at inbound marketing er særligt 

relevant for bl.a. industrielle virksomheder, finansbanker, forsikringsselskaber samt konsulenthuse.  

Lars udtalelser skal ses i lyset af køberinitiativ og købsprocessen. I digitaliseringens æra, hvor 

internettet fungerer som et massekommunikationsmiddel, er informationsstrømme i stor 

udstrækning tilgængelig for køber. Køber vil som udgangspunkt bruge mere tid på 

informationsindsamling, når der er tale om produkter eller løsninger, som er af en kompleks 

karakter. Såfremt der er tale om simple produkter eller løsninger, er en større 

informationsindsamling ikke helt så nødvendigt. 

Derfor kan det argumenteres, at komplekse produkter og/eller løsninger giver køber et øget 

incitament til tage initiativ og foretage købsrejsen i forbindelse med købsprocessen. I den henseende 

spiller internettet naturligvis en afgørende rolle, hvorfor virksomheder kan lette køberens 

informationsindsamlingsproces vha. inbound marketing.  

Det fremgår, at både Firmasundhed Danmark og Pragmasoft udbyder komplekse produkter på B2B 

markedet, hvor køberinitiativ fungerer som en succeskriterie for en vellykket 

markedsføringsstrategi. Særligt udbredelsen af køberinitiativ kommer virksomheder, som udbyder 

komplekse produkter på B2B markedet til gode.  

Paradigmeskiftet fra sælgerinitiativ til køberinitiativ danner grundlag for, at virksomheder kan opnå 

succes med inbound marketing. På den fremføres det, at inbound marketing skal tilsigte at hjælpe 

kunden igennem kunderejsen, hvilket understøttes af ovennævnte empiriske eksempler, som tager 

afsæt i Firmasundhed Danmark og Pragmasoft.  
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Konklusion 

Digitaliseringen og internettet som massekommunikationsmiddel har utvetydigt åbnet nye 

markedsføringsmuligheder. Som et resultat heraf, får beslutningstageren øget indflydelse, da 

pågældende i dagens samfund har adgang til langt flere services, medier og budskaber. 

Tilgængeligheden af uendelig informationsstrømme på internettet udruster beslutningstageren på 

B2B markedet til mødet med sælger. Internettet muliggør at en dybdegående og nøgtern research 

blot er ét klik væk, hvorfor beslutningstageren også er afklaret med sine egne behov. Kunderne går i 

dag derfor selv på opdagelse på forskellige søgemaskiner, når de søger informationer omkring et 

givent produkt eller ydelse.  

Dette har forårsaget fremkomsten af køberinitiativ, og dermed medvirket til et paradigmeskift. 

Køberinitiativet er også en primær årsag til, at virksomheder på B2B markedet i dag selv 

gennemfører langt størstedelen af beslutningsprocessen.  

Digitaliseringen har medvirket til, at inbound marketing som fænomen er opstået. Det bygger på at 

tiltrække kunderne. Inbound marketing som feltområde er abstrakt og af en vis kompleksitet, dog 

kan det konkluderes, at content markedsføring, synlighed på markedet, lead generering, 

kundeloyalitet og købsproces er essentielle delelementer indenfor inbound marketing. Inbound 

marketing som metodologisk begrebsramme refereres til som købstragten hvor man systematisk 

lokker kunden igennem processerne; tiltrække, konvertere, lukke og glæde.  

Dog er det ikke digitaliseringen alene, der har medvirket til inbound fænomenet er opstået og blevet 

så populært. Jeg ser bestemt en sammenhæng mellem digitaliseringen og Millward Brown Digital’s 

undersøgelse, som viser at beslutningstagerne på B2B markedet også blive yngre og yngre. Disse to 

ændringer tilsammen, har til dels medført ændringer i købsprocessen.  

Konklusionen er, at inbound marketing kan fungere som en yderst effektiv markedsføringsstrategi, 

da den afhjælper kunden med at gennemgå købsprocessen og letter køberinitiativet for kunden. Det 

kan samtidig også konkluderes, at succes kriteriet for inbound marketing utvivlsomt er, at 

virksomheder har en dyb kundeindsigt og en behovsorienteret markedsføringstilgang, da dette er 

altafgørende for, hvorvidt markedsføringsstrategiens indhold tager udgangspunkt i kundernes 

faktiske problemstillinger. Det er essentielt at ramme sin målgruppe præcist, når man beskæftiger 

sig med inbound marketing, og en salgstilgang der afspejler køberens måde at købe på, er 

nødvendig. Det kan derfor konkluderes, at en stor kundeindsigt samt en omfattende forståelse for 

kundens behov er karakteristisk for virksomheder, som opnår succes med inbound marketing, og er 

ligeledes forudsætningen for, at virksomheder kan opnå succes med inbound marketing.  

Sammenfattende kan det konkluderes, at inbound marketing i fremtiden nok vil vokse yderligere og 

vinde endnu mere indpas på det danske marked, og der ligger et enormt potentiale i inbound 

marketing, som i det store hele er u opdaget. Når virksomheder beskæftiger sig med inbound 

marketing, er virksomhedernes størrelse underordnet, da små virksomheder godt kan konkurrere 

med store virksomheder på effektiv vis.  
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Konklusionen er ydermere, at kvalificerede inbound marketingsstrategier bidrager væsentligt til 

virksomhedens succes. 

Om end inbound marketing er effektivt, er denne ikke lige relevant for alle virksomheder. 

Konklusionen tyder på, at inbound marketing i højere grad er målrettet virksomheder, som udbyder 

komplekse produkter eller løsninger, hvor et større behov for informationsindsamling er tilknyttet.   

Perspektivering 

Denne afhandling kombinerer en metodologisk og case baseret tilgang således, at en 

opgavebesvarelse som overholder metodologiske kvalitetskriterier, samt afspejler virkeligheden i 

størst mulig udstrækning. Det empiriske datagrundlag består af HubSpot’s teori/metodologi og et 

interview med Lars Norre fra Inovo A/S samt to empiriske eksempler, hvor der tages afsæt i 

virksomhederne Firmasundhed Danmark og Pragmasoft. Herudover bærer afhandlingen også 

deduktivt præg, hvor kendt og tillært teori anvendes til at undersøge emneområdet i størst mulig 

omfang.  

Set i retrospektiv, kan det argumenteres, at afhandlingens repræsentativitet ikke er optimal, da det 

empiriske datagrundlag afdækker et interview samt to empiriske eksempler, hvorfor datagrundlaget 

ikke afspejler feltområdet optimalt. Ligesom der ikke er dækning for at lave kvantitative 

undersøgelse. 

Det er vurderingen, at denne afhandling har belyst paradigmeskiftet fra sælger initiativ til 

køberinitiativ, samt påvist gældende tendenser og kausale forbindelser indenfor feltområdet 

inbound marketing.  

Afhandlingen krystalliserer det markedsføringsmæssige potentiale, som paradigmeskiftet fra 

sælgerinitiativ til køberinitiativ indebærer og påviser, at der ligger en væsentlig nytteværdi og profit 

i at kunne afhjælpe kunden i sin købsproces.  

Ligeledes krystalliseres det, at paradigmeskiftet forårsager et brud på hidtil eksisterende 

markedsføringsprincipper. I stedet tydeliggøres det, at digitaliseringen og internettets funktion som 

massekommunikationsmiddel muliggør fremkomsten af nye markedsføringsprincipper som en 

direkte konsekvens af digitaliseringen og internettets eksistens.  

Afhandlingens resultater og konklusioner tydeliggør et begrundet incitament til at danske små og 

mellemstore virksomheder bør overveje at være mere modtagelige overfor adopteringen af inbound 

marketing. Små og mellemstore virksomheder på det danske B2B marked bør få øjne op for de 

enorme markedsføringsmæssige muligheder et paradigmeskift indbefatter. Køberinitiativets 

fremkomst er en generel kritisk succesfaktor for særlig små og mellemstore virksomheder, der 

udbyder komplekser produkter og/eller services. Ligeledes er denne en manifestation af, at 

internettet i form af massiv informationsstrømme muliggør, at køber er veludrustet til 

leverandørudvælgelse.  

Denne afhandling krystalliserer ligeledes, at inbound marketing som feltområder og dennes 

muligheder som metodologisk såvel som praktisk bør undersøges yderligere på akademisk vis. Der 
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dannes bevæggrunde for en udvidet fordybelse i profitmulighederne som inbound marketing 

indebærer, da det er er sandsynligt, at inbound marketing fremadrettet vil være dominerende og 

fokuspunktet under det nye markedsførings paradigme forårsaget af digitalisering stadig stigende.  

Inbound marketing er også langt mindre omkostningstungt ift. traditionel outbound marketing, 

samtidig er inbound marketing yderst effektivt, om end en behovsorienteret markedsføringstilgang 

samt en udvidet kundefordybelse er essentielt. På den baggrund fremføres det, at inbound marketing 

i stor udstrækning vil være et effektivt markedsføringsværktøj, som utvivlsomt tilfører små og 

mellemstore virksomheder på det danske B2B marked stor nytteværdi og profit, hvorfor man i 

højere grad bør opfordre til, at små og mellemstore virksomheder på B2B markedet bør adoptere og 

abonnere på inbound marketing strategier, samt de markedsføringsmæssige principper disse 

indebærer.  
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