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Abstract  

The guiding communication 

The digitalization and rise of the internet have led to major changes in how 

organizations communicate externally, and research indicated that new digital 

marketing strategies such as Inbound Marketing had an increased effectiveness in 

private companies as a result of the new digital landscape. Despite this, there were 

no previous studies on the potential value of the strategy for public organizations. 

The study aimed to analyze whether Inbound Marketing could be applied to 

Swedish public organizations' external digital communication and add 

communicative value to organizations and citizens. Furthermore, the study was 

based on a qualitative research method with an abductive approach. The method for 

analysis was phenomenological hermeneutic where in-depth interviews were 

conducted with communication managers at 10 Swedish public organizations. 

Analysis and conclusions showed several potential values for the implementation 

of Inbound Marketing in public organizations. It could be stated that public 

organizations showed an increased need for an outside-in perspective in the external 

digital marketing communication. Furthermore, there was a need to target 

information to segmented target groups, which could be made possible through 

Inbound Marketing strategy. Despite several potential values regarding the use of 

this strategy, it was found that there was a lack of knowledge on the subject of 

Inbound Marketing within public organizations. Finally, the analysis showed that 

there was a challenge in the use of the term Inbound Marketing as a result of its 

association with private companies, instead a Swedish term is proposed: 

vägledande kommunikation (eng. guided communication). 
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Sammanfattning 

Den vägledande kommunikationen 

Digitaliseringen och framväxten av internet har inneburit stora förändringar i hur 

organisationer kommunicerar externt, och forskning indikerade att nya digitala 

marknadsföringsstrategier som Inbound Marketing hade en ökad effektivitet hos 

privata företag till följd av det nya digitala landskapet. Trots detta fanns inga 

tidigare studier kring strategins potentiella värde för offentliga organisationer. 

Studien ämnade att analysera huruvida Inbound Marketing kunde appliceras på 

svenska offentliga organisationers externa digitala kommunikation och tillföra 

kommunikativt värde för organisationer och medborgare. Vidare utgick studien 

från en kvalitativ forskningsmetod med en abduktiv ansats. Metoden för analys var 

fenomenologisk hermeneutisk där djupintervjuer utfördes med ansvariga 

kommunikatörer på 10 svenska offentliga organisationer. Analys och slutsatser 

visade på flera potentiella värden implementering av Inbound Marketing i 

offentliga organisationer. Det kunde konstateras att offentliga organisationer visade 

på ett ökat behov av ett utifrån-och-in perspektiv i den externa digitala 

marknadskommunikationen. Vidare fanns ett behov av att rikta information mot 

segmenterade målgrupper vilket kunde möjliggöras genom Inbound Marketing-

strategi. Trots flera potentiella värden kring användandet av denna strategi 

konstaterades att det rådde en kunskapsbrist på ämnet Inbound Marketing inom 

offentliga organisationer. Analysen visade slutligen att det fanns en utmaning i 

användningen av begreppet Inbound Marketing till följd av dess association till 

privata företag, istället föreslås en svensk term: vägledande kommunikation. 

 

Nyckelord: Inbound Marketing, New Public Management, offentliga 

organisationer, strategisk kommunikation, extern digital marknadskommunikation, 

marknadsföring, utifrån-och-in perspektiv 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Digitaliseringen har medfört stora förändringar i världen, något som Kraft och 

Strandberg (2007) menar har förändrat synen på den externa kommunikationen hos 

offentliga organisationer. Utvecklingen av teknik har möjliggjort för alla att 

kommunicera och sprida innehåll som effektivt når ut till ett stort omfång individer. 

Detta har inneburit förändringar gällande konkurrens, där företag som nyttjar 

digitala plattformar för kommunikation konkurrerar effektivt mot traditionella 

kanalerna som exempelvis TV, radio och tidning (Weibull et al., 2018).  

Den offentliga sektorn har enligt Dahlqvist och Melin (2010) genomgått en stor 

utveckling under de senaste 50 åren. Offentliga organisationer och svensk 

förvaltning har gått från ett primärt fokus på detaljstyrning, till att idag utgå från 

resultatstyrning. Detta har i praktiken inneburit en större frihet i hur organisationer 

styrs, och en helt annan självständighet än tidigare. Offentliga organisationers, som 

enligt Carlborg och Eriksson (2018) innefattar myndigheter, regioner och 

kommuner, uppdrag kan enligt Kraft och Strandberg (2007) beskrivas som att 

upprätthålla förtroende, legitimitet och intresse, genom att informera och agera 

servicemässigt gentemot medborgaren. Länge har den traditionella synen på den 

offentliga organisationens kommunikativa uppdrag varit informationsspridning, 

men Kraft och Strandberg (2007) påpekar att digitaliseringen och internets 

framväxt innebär ett skifte i synen på den externa kommunikationen, där man 

istället för informationsspridning talar om tillgänglighet och mottagaranpassning. 

En strategisk utmaning som uppstår är att arbeta med mottagaranpassning samtidigt 

som Kraft och Strandberg (2007) pekar på att en del i den offentliga organisationens 

uppdrag är att all information ska vara tillgänglig för alla om så önskas. Falkheimer 

och Heide (2014) poängterar vikten av strategisk kommunikation när 

organisationer, offentliga som privata, kommunicerar externt. Den externa  

organisationskommunikationen blir därmed viktig för att gestalta en tydlig bild av 

organisationens verksamhet mot dess intressenter. 
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Digitalisering har enligt Hofmann och Ogonek (2018) skapat utmaningar i hur 

organisationer kommunicerar med intressenter. Digital kompetens och 

medvetenhet om digitaliseringen är essentiellt för att bedriva verksamheter i dagens 

samhälle. Hofmann och Ogonek (2018) pekar på att delar av den privata sektorn är 

i framkant gällande användandet digitala medier och verktyg, samt att den 

offentliga sektorn har anpassat sig efter den privata sektorns strategier. Skillnaden 

i förhållningssätt till kunden mellan de två sektorerna, där den privata är 

vinstdrivande, innebär en utmaning för offentliga organisationer i att hänga med i 

den digitala kommunikationen, eftersom det är komplicerat att överföra och 

implementera privata företags strategier rakt av (Hofmann & Ogonek, 2018). 

Det finns alltså en stor, och växande utmaning för offentliga organisationer i 

dess kommunikation i relation till digitaliseringen och hur den påverkar 

kommunikation och marknadsföring. 

Marknadsföring kan enligt Kotler et al. (2005) kännetecknas av en organisations 

ansträngningar för att skapa en relation med potentiella kunder, fånga deras intresse 

och driva dem in i en köpprocess. Gemensamt för framgångsrika företag är enligt 

Kotler et al. (2005) att de använder sig av marknadsföring med ett tydligt fokus på 

konsumenten i syfte att skapa relationer med dem. Kotler et al. (2005) resonerar 

även kring ett missförstånd i att marknadsföring enbart handlar om att sälja produkt, 

istället bör marknadsföring ses som en insats för att tillfredsställa konsumenten. 

Men vad är effektiv marknadsföring? Enligt Holmes och Crocker (1987) kan 

effektiv marknadsföring kännetecknas i dess förmåga att påverka en målgrupps 

attityder mot ett företag eller produkt, samt dess förmåga att skapa ett köpbeteende. 

Enligt Dakouan et al. (2019) har den traditionella marknadsföringen genomgått 

en stor förändring under de senaste åren. Traditionell marknadsföring (eng. 

Outbound Marketing) har länge använts för att marknadsföra organisationer, 

produkter och tjänster. Denna marknadsföring kännetecknas av att en organisation 

sänder ut ett budskap till en bred publik för att driva dem mot en kundresa, den 

process som sedermera leder fram till ett köp (Dakouan et al., 2019). Detta innebär 

i praktiken att organisationer ofta har höga marknadsföringskostnader för att nå 

kunden och driva in köp (Dakouan et al., 2019). Vidare menar Rancati et al. (2015) 

att traditionell marknadsföring kan karaktäriseras som en strategi som bygger på att 

avbryta en publik i det som den håller på med, så kallad interruption-based 

marketing. Det innebär att traditionell marknadsföringsstrategi utgår från att en 
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organisation sprider information som mottagaren inte aktivt söker efter, utan 

avbryts när de ser den. Enligt Dakouan et al. (2019) har det på senare tid skapats 

ytterligare förståelse kring att klassisk marknadsföring har begränsningar då 

strategin bygger på att skicka ut ett brett budskap med en förhoppning om feedback.  

På senare tid har marknadsföring utvecklats. Detta beror enligt Dakouan et al. 

(2019) till stor del på den stora digitala utvecklingen som skett. Digitaliseringen har 

gett en förståelse för hur marknadsföring kan effektiviseras och att den traditionella 

marknadsföringen inte längre är lika effektiv för att förmedla ett budskap eller sälja 

en produkt. Det problem som uppstått är enligt Opreana och Vinerean (2015) att 

den stora mängd traditionell marknadsföring som cirkulerar innebär ett brus som 

gör att människor blir mindre mottaglig för denna typ av kommunikation. Nya 

marknadsföringsstrategier som Inbound Marketing kan enligt Opreana och 

Vinerean (2015) ses som en utveckling av traditionella marknadsföringsstrategier, 

där fokus istället ligger på att attrahera kunder genom en djupare förståelse för 

människors problem och önskemål. Genom förståelse för kundens problem, och 

efterfrågan på lösningar, kan nya marknadsföringsstrategier som Inbound 

Marketing attrahera kunder genom att skapa relationer genom att erbjuda 

potentiella kunder med sökvänligt innehåll, vilket möjliggörs av digitala medier 

(Opreana & Vinerean, 2015).  

Marknadsföring är ett begrepp som enligt Kotler et al. (2005) ofta förknippas 

med försäljning av produkter i privata företag. Utvecklingen av Inbound Marketing 

och marknadsföring i digitala medier har därmed blivit en naturlig utveckling av 

marknadsföringen för många privata företag enligt Opreana och Vinerean (2015). I 

kontrast till denna utveckling hos privata företag så påvisar avsaknaden av studier 

på Inbound Marketing i offentliga organisationer att denna utveckling i stor mån 

uteblivit i offentliga organisationers externa kommunikation. 

Extern kommunikation i offentliga organisationer har enligt Kraft och 

Strandberg (2007) traditionellt kännetecknats av informationsspridning, samt att 

tillgodose information kring organisationens verksamhet till allmänheten och 

organisationens intressenter. Men enligt Kotler et al. (2005) har det blivit vanligare 

att myndigheter och offentliga organisationer använder sig av marknadsföring för 

att informera, engagera och påverka medborgare. Enligt Ahlbäck Öberg och 

Widmalm (2016) är Sverige i framkant av länder i världen där offentliga 

organisationer använder sig av New Public Management (NPM). Detta innebär att 
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offentliga organisationer implementerar ett arbetssätt som hämtar influenser från 

privata företag. NPM:s användning i svenska offentliga organisationer är en 

förklaring till varför marknadsföring och synen på medborgare som kunder blivit 

allt mer vanligt. Trots denna utveckling så finns det idag ingen publicerad forskning 

om Inbound Marketing i offentliga organisationer, och heller inga fall där offentliga 

organisationer har implementerat Inbound Marketing i sin marknadsföring och 

kommunikation.  

1.2 Problemformulering   

Inbound Marketing har enligt Dakouan et al. (2019) visat sig vara en effektiv 

vidareutveckling av klassisk marknadsföring, som haft bra inverkan på privata 

företags förmåga att skapa konverteringar och sälj. Patrutiu-Baltes (2016) menar att 

Inbound Marketing har en tydlig användbarhet inom sälj, men även relationsbygge 

med konsumenter. Trots fördelar med relationsbygge menar Kotler et al. (2005) att 

marknadsföring ofta förknippas med försäljning. Patrutiu-Baltes (2016) menar att 

Inbound Marketing har en mängd fördelar i förhållande till klassiska 

marknadsföringsstrategier, och hävdar även att dessa strategier teoretiskt sett inte 

behöver användas av enbart privata företag. Patrutiu-Baltes (2016) motiverar inte 

varför Inbound Marketing i praktiken bör användas av offentliga organisationer, 

men intresserar sig för dess potentiella värde i denna typ av organisation. Trots detta 

så finns det ingen tidigare forskning på hur vidare Inbound Marketing bör eller kan 

appliceras på offentliga organisationer varken i Sverige eller i övriga världen, och 

inte heller några fall där det används i offentliga organisationer i Sverige. 

Avsaknaden på tidigare forskning om hur vidare Inbound Marketing kan 

appliceras på offentliga organisationer, samt konkreta exempel där Inbound 

Marketing har implementerats i offentliga organisationer, resulterar i svårigheter att 

förstå strategins potentiella värde i denna typ av organisation.  

Enligt Schellong (2005) skiljer sig offentliga organisationer åt från hur privata 

organisationer bedriver verksamhet och att de i grunden inte har samma syn på 

konsumenter/intressenter som kunder, det finns heller inte samma behov av att sälja 

produkter eller tjänster. Enligt Agevall (2005) innebär den ökade implementeringen 

av NPM i svenska offentliga organisationer att många myndigheter, regioner och 

kommuner idag har en syn på den egna verksamheten som influerats av privata 
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företag. Detta medför till viss mån ett tankesätt om att konkurrera med privata 

aktörer. Det är därmed ett problem att det saknas forskning på hur vidare Inbound 

Marketing-strategier kan användas av offentliga organisationer för att skapa 

kommunikativa värden utöver de som förknippas med privata företag. Med 

anledning av att Dakouan et al. (2019) pekar på Inbound Marketings ökade 

effektivitet gentemot traditionell marknadsföring, så skulle detta eventuellt 

innebära att offentliga organisationer har svårare att konkurrera med privata företag 

i sitt tjänsteutbud och i sin kommunikation. 

1.3 Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att, med anledning av förändringar i hur konsumenter tar del 

av kommunikation och marknadsföring i privat sektor, utvärdera och analysera ifall 

Inbound Marketing kan appliceras på offentliga organisationers externa digitala 

kommunikation och tillföra ett kommunikativt värde för organisationen och 

medborgare.  

För att besvara syftet utgår studien från följande frågeställningar:  

1. Hur ser offentliga organisationers externa digitala kommunikationsprocesser ut 

mot medborgare, samt vilka utmaningar finns relaterat till detta? 

2. Hur relaterar och lämpar sig Inbound Marketing, dels till hur medborgare tar 

del av information, dels till organisationens nuvarande externa digitala 

kommunikationsstrategi?  

1.4 Avgränsning  

Studiens kvalitativa utgångspunkt och abduktiva ansats innebär att anspråk inte kan 

göras på att generalisera studiens resultat till alla offentliga organisationer i Sverige. 

Tidsramen för studien, samt bristen på tidigare forskning om ämnet, innebär att 

metoden består av djupintervjuer med kommunikationsdirektörer, eller andra 

ansvariga kommunikatörer, på ett fåtal svenska offentliga organisationer. Studiens 

syfte är att genom djupintervjuer skapa en förståelse kring ifall det finns ett 

potentiellt värde i att applicera Inbound Marketing-strategi på offentliga 

organisationer. Det finns därmed endast en förhoppning att urvalet av 

organisationer och intervjupersoner innebär att resultaten av studien kan användas 
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som meningsfullt underlag till ytterligare diskussion och forskning kring ämnet, 

samt appliceras på relevanta offentliga organisationer. 
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2. Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt följer en genomgång av tidigare forskning relaterat till ämnet 

Inbound Marketing. Vidare presenteras den teoretiska referensram som ligger till 

grund för analysen av studiens empiriska material.  

2.1 Tidigare forskning 

Tidigare forskning pekar på att Inbound Marketing i vissa fall är mer effektivt än 

traditionell marknadsföring online då många anser att denna marknadsföringsform 

är för aggressiv (Dakouan et al., 2019). Enligt Dakouan et al. (2019) har detta gett 

upphov till att ett stort antal organisationer söker sig ifrån klassisk marknadsföring 

och rör sig mot nya marknadsföringsstrategier, som exempelvis Inbound 

Marketing.  

Patrutiu-Baltes (2016) anser att Inbound Marketing är en av de viktigaste och 

mest effektiva digitala marknadsföringsstrategierna för att skapa sälj och lead-

generering (vilket är en etablering av ett konsumentbeteende). Inbound Marketing 

har flera fördelar som bland annat relaterar till värdet i att skapa nära relationer med 

kunder och intressenter, vilket kan stärka kundlojalitet och meningsskapande för 

kunderna och de företag som arbetar med det. Patrutiu-Baltes (2016) argumenterar 

för att Inbound Marketing kan gynna offentliga organisationer. Vidare konstaterar 

Patrutiu-Baltes (2016) att det finns en brist på forskning kring ämnet relaterat till 

denna typ av organisation. 

Trots att tidigare forskning inte visar på implementering av Inbound Marketing 

inom offentliga organisationer så visar tidigare forskning att denna typ av 

organisation har ett intresse av att använda digitala kommunikationsmedel för att 

driva, samt stärka relationen med deras medborgare (Schellong, 2005). Schellong 

(2005) anser att digital customer relationship management (CRM), vilket är digitala 

verktyg för att hantera relationer med kunder, har varit av högt värde inom den 

privata sektorn för att bygga långvariga relationer och kundlojalitet. Dock så har 

detta enligt Schellong (2005) även varit av intresse för offentliga organisationer 
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under en lång tid eftersom de vill bygga upp goda relationer med sina medborgare. 

Detta intresse för offentliga organisationer har växt fram från den privata sektorn 

där kundens förväntningar och efterfrågan på CRM har ställt krav på den offentliga 

sektorn att anpassa sig (Schellong, 2005). Schellong (2005) menar däremot att det 

här inte är en ny idé, utan att den varit aktuell under en längre tid genom 

implementering av NPM i offentliga organisationer. NPM fokuserar på att förbättra 

och effektivisera offentliga organisationers verksamhet utifrån inspiration från den 

privata sektorns arbetssätt, samt skapa en bättre kunddriven service för medborgare 

(Schellong, 2005). Schellong (2005) anser att ett vanligt missförstånd kring NPM 

är att fokus ligger på ekonomiska aspekter, och förbiser faktorer som service och 

kommunikation mot medborgare. 

Under 1990-talet ökade intresset för kundinriktning/kundservice mot 

medborgarna inom den offentliga sektorn. Detta blev ett kontroversiellt ämne inom 

forskningen, då relationen mellan medborgare och staten ansågs få ett mer 

kommersiellt syfte (Schellong, 2005). Dock anser Barnes (1995), som refererad i 

Schellong (2005), att relationen mellan medborgare och offentliga organisationer 

gynnas av att skapa fler kanaler och förbättra kundinriktningen. Trots att den 

offentliga sektorn inte kan använda sig av CRM för att öka ekonomisk vinning, så 

kan CRM fortfarande ha nytta som en strategi för att potentiellt stärka och bygga 

relationer med medborgare. Däremot framgår att implementering av CRM i 

offentliga organisationer är resurskrävande och att det krävs en fullständig 

förståelse kring ämnet innan det går att implementera (Schellong, 2005).  

Trots att tidigare forskning pekar på en vilja hos offentlig organisationer att 

förbättra och stärka relationer med medborgarna, så råder det ett forskningsgap 

relaterat till huruvida Inbound Marketing går att applicera på offentliga 

organisationers externa digitala kommunikation. Vi avser därför att undersöka 

huruvida det finns värde i att använda Inbound Marketing i offentliga 

organisationer.  

2.2 New Public Management  

Konceptet NPM beskrivs enligt Agevall (2005) som offentliga organisationers 

utveckling mot en form av supermarket state, det vill säga att de i större 

utsträckning aktivt väljer att inspireras av den privata sektorn. Privata företag blir 
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därmed en typ av förebild när det kommer till hur offentliga organisationer drivs. 

Vidare beskriver Agevall (2005) NPM som ett koncept där synen på medborgare 

och intressenter istället blir till kunder, och där marknadsmekanismer och 

ekonomiska faktorer spelar allt större roll. Detta innebär att aspekter som 

ekonomistyrning, kostnadseffektivisering, målsättningar och konkurrens blir 

viktigt, samtidigt som arbete med relationsskapande mot kunder spelar en större 

roll för organisationens verksamhet, likt hur det fungerar i privata företag.  

Enligt Ahlbäck Öberg och Widmalm (2016) kan NPM kännetecknas av två 

delar som är marknadisering och företagisering. Marknadisering handlar om 

konkurrenskraft utifrån principer inspirerade av privata sektorn. Detta utgår till stor 

del utifrån en tanke om kostnadseffektivitet, där delar av verksamheten kan 

konkurrensutsättas för att minska kostnader genom att efterlikna privata företag. 

Företagiseringen handlar enligt Ahlbäck Öberg och Widmalm (2016) mer om de 

interna management-delarna av NPM där ledarskap, organisation och framförallt 

mål- och resultatstyrning är centralt.  

Enligt Agevall (2005) kan NPM generaliseras ner till fem grundkoncept, där vi 

anser fyra av dessa vara relevant för syftet av denna studie. Styrning och kontroll 

handlar om ökat fokus på effektivitet och kvalitet genom att arbeta för 

kostnadseffektivisering och ökad produktivitet genom arbete med mål- och 

resultatstyrning. Disaggregering - konkurrens kretsar kring att, med inspiration från 

privata aktörer, arbeta för att konkurrera med andra privata- och offentliga 

organisationer med målet att uppnå hög effektivitet. Grundkonceptet Medborgaren 

- kund - empowerment fokuserar på synen på medborgaren. I NPM så är det centralt 

att skifta synen på medborgaren mot att se denne som kund. Detta innebär att 

kunden, likt i den privata sektorn, har fler valmöjligheter vilket ökar behovet av 

relationsbygge och servicetänkt mot kunden. Vidare innebär konceptet Nytt språk 

att NPM medför ett behov av att ändra på organisationens terminologi och sättet 

man pratar och kommunicerar. Slutligen innebär Ledningsroller - empowerment att 

den offentliga organisationen rör sig från en byråkratisk styrning för att istället 

styras av politiker, där chefer på organisationer får ökade befogenheter för att 

tillfredsställa kundens behov. Det sistnämnda grundkonceptet anser vi ej är relevant 

för studien baserat på att fokus inte ligger på organisationens ledning utan extern 

digital kommunikation.  
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Enligt Ahlbäck Öberg och Widmalm (2016) växte NPM fram som en reaktion 

på synen av offentliga organisationer som byråkratisk och mäktig. Synen på 

offentliga organisationer som byråkratiska resulterade sedermera i reformer i stora 

delar av Sveriges offentliga organisationer där syftet blev att ge mer inflytande och 

insyn i hur dessa organisationer arbetar mot medborgaren. Även att dessa 

organisationer rörde sig från ett byråkratiskt arbetssätt till ett som var mer lik den 

privata marknaden. 

2.3 Digital marknadskommunikation  

Enligt Kotler et al. (2005) har de senaste decenniernas tekniska utveckling resulterat 

i att marknadsföring som strategi och praktik genomgått flera dramatiska 

förändringar. Bland dessa tekniska utvecklingar listar de framväxten av internet 

som en revolutionerande kraft som har bidragit till framväxten av digital 

marknadskommunikation. Användningen av internet har inneburit stora 

förändringar i marknaden och konsumenters beteenden. Kotler et al. (2005) 

beskriver hur traditionella marknadsföringsstrategier som massmarknadsföring, 

produktstandardisering, media-annonser, osv fungerade väl i den gamla ekonomin, 

som existerat innan digitaliseringen. Vidare diskuterar Kotler et al. (2005) att dessa 

traditionella marknadsföringsstrategier lever vidare i den rådande nya ekonomin, 

som vuxit fram med digitaliseringen, men att olika former av digital 

marknadskommunikation kan användas mer effektivt då dessa anpassas efter 

marknaden och konsumentbeteenden i relation till digitaliseringen.     

Enligt Dakouan et al. (2019) kan utvecklingen av traditionell marknadsföring 

beskrivas utifrån begreppen push och pull, att trycka ifrån eller dra mot sig. De 

menar att traditionella marknadsföringsstrategier i stor utsträckning använder sig 

av kommunikation för att trycka ifrån och driva konsumenten mot en önskad 

konvertering, exempelvis ett köp. Vidare menar Dakouan et al. (2019) att flera 

strategier inom digital marknadskommunikation istället baseras på en idé om att 

med meningsfull kommunikation kunna dra konsumenten mot sig för att 

genomföra denna typ av konvertering. Enligt Kotler et al. (2005) grundas pull-

strategi i att låta konsumenten utveckla ett behov av en produkt eller tjänst, medan 

en push-strategi utgår från att direkt sälja en produkt eller tjänst till en konsument, 

oavsett om det existerar ett behov eller ej.   
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2.4 Inbound Marketing  

Martínez-López et al. (2016) hävdar att Inbound Marketing är en utveckling av 

traditionella marknadsföringsstrategier som har kommit som ett svar på 

förändringar i konsumenters beteenden och respons mot tidigare 

marknadsföringsinsatser. De definierar Inbound Marketing som en omvänd 

marknadsföringsstrategi som syftar till att dra konsumenten mot sig genom aktiv 

medverkan. Halligan och Shah (2014) anser att Inbound Marketing utgår från att 

förse kunders redan etablerade intresse, istället för att trycka på dem reklam och 

information de ej sökt. Vidare definierar Hubspot (u.å) Inbound Marketing som en 

marknadsföringsstrategi som attraherar konsumenter genom att erbjuda relevant 

och användbar information och innehåll som resulterar i värdeskapande i deras 

kundresa. Inbound Marketing-strategier använder sig enligt Hubspot (u.å) av 

kanaler som bloggar, sökmotorer, sociala medier och Email Marketing. Inbound 

Marketing är därmed en marknadsföringsstrategi som bygger på att förtjäna en 

konsuments intresse och uppmärksamhet genom att erbjuda värdeskapande 

innehåll. Opreana och Vinerean (2015) beskriver Inbound Marketing som ett 

tillvägagångssätt för marknadsförare att skapa värdefulla relationer med 

konsumenter och dra dem mot sig genom två huvudsakliga komponenter som är 

interaktivitet och engagemang. Vidare beskriver Opreana och Vinerean (2015) 

Inbound Marketing som en övergripande term som innefattar fyra delar, vilka är 

Content Marketing, Search Engine Optimization och Social Media Marketing och 

Email Marketing. 

Inbound Marketing har enligt Opreana och Vinerean (2015) en god effekt på 

företags kunder genom att marknadsföringsstrategin kan bidra med att förse 

företags nuvarande- samt potentiella kunder med innehåll där kunderna upplever 

att de får något värdefullt för dem. Marknadsföringsstrategin hjälper därmed företag 

att attrahera och fånga in de kunderna som har ett värde för dem, samtidigt som 

kunderna känner att de får meningsfullt innehåll från de företagen som de väljer att 

interagera med. Opreana och Vinerean (2015) nämner även att Inbound Marketing 

kan medföra möjligheten att vara kostnadseffektiv genom att använda sig av 

organisk marknadsföring, eller exempelvis sociala medier där det går att utnyttja 

deras verktyg för att samla in värdefull data, vilket kan ge en indikation på vilka 

kunder företagen ska rikta deras uppmärksamhet och innehåll mot. Vidare menar 
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Kotler et al. (2005) att digital marknadskommunikation, jämfört med klassisk 

marknadsföring, har fördelen att dessa strategier är mer kostnadseffektiva. 

2.4.1 Search Engine Optimisation 

Search Engine Optimisation (sv. sökordsoptimering) har visats sig var ett värdefullt 

verktyg för organisationer eftersom det kan hjälpa dem att styra kunden genom att 

vägleda dem i deras sökningar via olika sökmotorer (Forbes, 2016). Genom att 

använda sig av sökordsoptimering så kan företag komma högre upp i placeringen 

på sökmotorerna vilket kan öka antal besökare på deras hemsidor. Det kan i sin tur 

skapa förutsättningen för en stärkt kundrelation och köpbeteende (Opreana & 

Vinerean, 2015).  

Sökordsoptimering är viktigt för organisationer eftersom de vill tillgodose det 

informationsbehov som finns hos kunden, och om informationen inte finns 

tillgängligt i potentiella kunders sökningar riskerar de att förlora dem. Halligan och 

Shah (2014) hänvisar till att 89% av individer som inte hittar vad de sökt på första 

sidan i sökmotorer gör en ny sökning. Det finns alltså ett stort behov att 

kontinuerligt arbeta med sökordsoptimering för att bygga kundrelationer, skapa 

varukännedom samt hålla sig synliga (Royo-Vela & Hünermund, 2016).  

2.4.2 Social Media Marketing 

Sociala medier är ett värdefullt och användbart verktyg för organisationer i att 

bygga relationer, engagera följare, samt få en insikt till hur konsumenter beter sig 

(Hubspot, u.å). Genom att använda sig av social medier kan organisationer starta 

upp dialoger med kunder och skapa kundrelationer (Bezovski, 2015). Bezovski 

(2015) anser även att användningen av sociala medier inom Inbound Marketing 

bygger på att det är kunderna som själva som börjar följa och ger samtycke till att 

ta del av information och inlägg via sociala mediekanaler.  

Sociala medier skapar ett forum där organisationer kan skräddarsy budskap till 

deras anpassade målgrupper genom inlägg i olika mediekanaler (Kietzmann et al., 

2011). Dessa medier skapar även kanaler där företag kan nå ut till kunder genom 

ett vardagligt tilltal, där information bli mer avslappnad och informell. Detta kan 

enligt Kaplan och Haenlein (2010) bidra till att personifiera organisationen i 

kontrast till vad hemsidor och pressmeddelanden har möjlighet till. Detta ger 
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utrymme för att bygga upp kundrelationer. Sociala medier är även något som 

företag bör arbeta med eftersom det ger värdefulla insikter och verktyg till att kunna 

mäta deras kunders interaktioner på de sociala kanalerna, och genom att anpassa 

deras inlägg och den information som publiceras (Baumöl et al., 2016). 

2.4.3 Content Marketing 

Content Marketing handlar om att arbeta strategiskt för att tillgodose kundens redan 

etablerade informationsbehov (Rowley, 2008). Pulizzi (2013) anser att Content 

Marketing handlar om att skapa värdefullt innehåll som ägs av organisationen, och 

som publiceras för att attrahera, behålla och engagera en tydligt utformad målgrupp. 

Genom att kunden blir försedd med relevant information bibehålls intresse för 

organisationen. Content Marketing handlar till stor del om att anpassa innehåll efter 

målgruppers behov och intressen. Alltså utgår inte strategin från att skapa nya 

behov för målgruppen, utan anpassar sig efter det behov som redan är etablerade 

hos kunden (Rowley, 2008). Revella (2015) anser dock att Content Marketing även 

handlar om att studera och söka efter potentiella kunder. Genom att fånga upp dessa 

potentiella kunder och bygga en kundrelation med dem, söker de sig till företag som 

lyckas tillfredsställa deras informationsbehov.  

Content Marketing kan innefatta sociala medier, webbsidor, bloggar, e-böcker, 

pressmeddelande, etc (Pulizzi, 2013). En av de mest slagkraftiga medel inom 

Content Marketing är bloggar eftersom de kan förse organisationen med 

möjligheten att skapa en informell kanal som har ett vardagligt tilltal till deras 

kunder, vilket kan underlätta relationsbygge med kunderna (Hubspot, u.å). 

2.4.4 Email Marketing 

Email Marketing kan vara en användbar strategi för att bygga upp kundrelationer 

genom att företag skapar intressant material för deras kunder (Bezovski, 2015). 

Materialet som skickas ut måste ha ett värde för kunderna för att på ett 

framgångsrikt vis skapa en kundrelation och lojalitet hos kunderna, avsikten kan 

alltså inte endast vara att skapa en ökad omsättning för verksamheten (Sahni et al., 

2018).  

Email Marketing kan innefatta inspirationsinlägg, artiklar, nyhetsbrev, 

erbjudanden, pressmeddelanden etc (Bezovski, 2015). En viktigt aspekt inom Email 
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Marketing är det faktum att kunden aktivt registrerar sin mailadress och ger 

samtycke till att ta emot mail från organisationen för att det ska räknas som Inbound 

Marketing (Hubspot, u.å). 
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3. Metod 

I följande avsnitt presenteras den metodologiska process som använts för studien. 

Avsnittet har för avsikt att redogöra för studiens vetenskapssyn, forskningsmetod 

samt forskningsansats. Vidare behandlas insamling av empiriskt material, kodning 

samt studiens validitet och reliabilitet.  

3.1 Vetenskapssyn  

Tillvägagångssättet för denna uppsats var en kvalitativ studie med ett 

hermeneutistiskt fenomenologiskt perspektiv. Detta eftersom syftet var att tolka, 

förstå och förmedla fenomen snarare än att förklara och söka säker kunskap. Brist 

på tidigare forskning inom området Inbound Marketing i offentliga organisationer 

innebar svårigheter att genomföra fallstudier på ämnet. Istället var syftet att skapa 

en djupare förståelse för offentliga organisationers potentiella behov av Inbound 

Marketing för att kommunicera externt med sina medborgare.  

3.1.1 Fenomenologin 

Uppsatsens empiri grundades på intervjuer med ett fenomenologiskt 

tillvägagångssätt, vilket tillät oss att bilda en uppfattning om intervjupersonernas 

upplevda världsbild samt deras erfarenheter kopplat till studiens intervjufrågor. 

Fenomenologin utgår från att beskriva människans uppfattning, istället för att 

analysera och förklara fenomenen (Kvale & Brinkmann, 2009). Inom fenomenologi 

undersöks ett intresse av att förstå hur sociala fenomen uppfattas från aktörers egnas 

perspektiv där deras världsbild, med utgångspunkt att människors upplevda 

världsbild är en relevant uppfattning av verkligheten. Kvale och Brinkmann (2009) 

betonar att det är av stor vikt att beskriva människors uppfattningar och världsbild 

detaljerat för att fånga upp deras åsikter och få en sådan representativ och 

fullständig bild av fenomenet som möjligt.  
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Under intervjuerna var det viktigt att intervjuaren kunde sätta sig in i 

intervjupersonernas perspektiv för att uppfatta och ge en god bild av deras 

världsbild. Det var även viktigt att intervjupersonerna fick tid att reflektera över 

deras erfarenheter. Kvale och Brinkmann (2009) anser att forskarens förförståelse 

är viktigt inför intervjuerna. Förförståelsen är en förutsättning för forskaren att ha 

en uppfattning kring området och fenomenet hen undersöker, vilket skapar 

möjligheten för forskaren att utveckla och få en nyanserad och fördjupad insikt 

kring fenomenet från intervjupersonerna. Dock kan förförståelse vara ett hinder för 

subjektivitet, då forskaren kan ha ett subjektivt forskningsperspektiv innan 

intervjun, vilket kan förhindra forskaren att ta in den nya informationen (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

3.1.2 Hermeneutik  

Hermeneutiken utgår från tolkning av texter (Kvale & Brinkmann, 2009), vilket 

tillät oss att tolka intervjuerna när de blivit transkriberade. För studien används 

hermeneutik i kombination med fenomenologi, vilket möjliggjorde tolkning av 

innehållet från intervjuer i textform då de transkriberats. Detta tillät oss att tolka 

intervjupersonens världsbild och erfarenheter, för att sedan jämföra det med den 

teoretiska referensramen kring Inbound Marketing i syfte att besvara 

forskningsfrågorna för studien. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär hermeneutiken att forskaren tolkar 

och intresserar sig av betydelsen av texter. Forskaren lägger specifikt fokus på att 

uttolka de meningar som är centrala och eftersöks i deras forskning, samt frågorna 

som undersöks till texter. Inom hermeneutiken är forskarens förkunskap även 

viktigt då den skapar förutsättning för tolkning av texten som undersöks (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

Hermeneutiken har utvecklat ett synsätt där en spiralgång inom förståelsen om 

texter som baseras på två steg. Steg ett innefattar att forskaren tolkar texten i detalj 

till den stora bilden, eller omvänt. Steg två innefattar att tidigare kunskap överförs 

till texten som uttolkas, eller omvänt (NE, u.å). Dock medför hermeneutiken risker 

då forskarens tidigare erfarenheter och kunskap kan medföra en viss subjektivitet, 

vilket kan påverka tolkningen av texterna som presenteras. Detta innebär att 
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tolkningsprocessen bör försöka upprätthålla en objektiv och exakt förhållning till 

fakta som presenteras, vilken minskar risken för subjektivitet (NE, u.å). 

3.2 Forskningsmetod 

Det finns enligt Kvale och Brinkmann (2009) två huvudsakliga vetenskapliga 

metoder för forskning. Dessa är kvalitativ och kvantitativ metod. Den sistnämnda 

metoden är bred och har ett huvudsakligt fokus på statistik och att kvantifiera data 

med syfte att mäta och komma fram till resultat. Utifrån ett resultat så kan man 

genom kvantitativ forskning dra slutsatser och generalisera dessa till större 

populationer. En kvalitativ forskning har däremot ett huvudsakligt fokus på att 

skapa en djupare förståelse kring ett ämne och utgår från empiri som utgår från 

värderingar, åsikter, beteenden och tolkningar. En kvalitativ metod kan till skillnad 

från en kvantitativ metod inte göra anspråk på att generalisera en slutsats till större 

populationer, eftersom forskningen inte utgår från kvantitativ data. Den kvalitativa 

forskningsmetoden har således en tolkande karaktär, där utgångspunkten är att 

samla in och tolka empiri för att dra subjektiva slutsatser (Kvale & Brinkmann, 

2009). Syftet med denna studie var att skapa en förståelse kring hur vidare Inbound 

Marketing kan appliceras på offentliga organisationer, det var därför fördelaktigt 

att utgå från en kvalitativ studie för att på så vis skapa en djupare förståelse kring 

ämnet. Inbound Marketing har inte tidigare undersökts från offentliga 

organisationers perspektiv, det saknas således kvantitativ data och fall att undersöka 

vilket ytterligare styrker valet av en kvalitativ forskningsmetod. 

3.3 Forskningsansats  

Mot bakgrund av att Inbound Marketing aldrig tidigare har undersökts från 

perspektivet av offentliga organisationer, samt den brist på förståelse kring 

fenomenet Inbound Marketing och dess potentiella värde på offentliga 

organisationer så utgår denna studie från en explorativ art med abduktiv ansats. 

Detta innebar att syftet var att, med utgångspunkt i den fenomenologiska 

hermeneutiska vetenskapssynen, söka ny kunskap och göra tolkningar kring 

intervjupersonernas beskrivningar av fenomen (Kvale & Brinkmann, 2009). En 

abduktiv ansats innebär, enligt Kvale och Brinkmann (2009), en forskningsansats 
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där det centrala är metoden av att röra sig mellan teori och empiri i en process där 

en förståelse växer fram successivt. Detta var centralt för vår metod då studien 

utgick från att samla in empirisk material genom djupintervjuer med syftet att ta del 

av tolkningar av ett specifikt fenomen. Genom den abduktiva ansatsen kunde vi 

röra oss mellan empiri och den utvalda teorin och därigenom låta en förståelse växa 

fram kring studiens syfte för att besvara forskningsfrågorna. 

3.4 Semistrukturerad djupintervju 

Intervjuerna utgick ifrån ett djupgående förhållningssätt där det empiriska 

materialet var kvalitativt. Under semistrukturerade djupintervjuer är upplägget att 

förhålla sig till framtagna frågor; i denna intervjuteknik kan dock ordningen på 

frågorna variera i vissa fall och följdfrågor kan uppstå för att inte förlora viktiga 

insikter i intervjuerna (Bryman, 2011). Bryman (2011) anser att detta skapar 

utrymme för intervjuaren att förhålla sig flexibel och fånga upp det väsentliga som 

sägs i samtalet. Kvalitativa intervjuer kan få fram kunskap som är relevant för denna 

studie, och Bryman (2011) anser att  kvalitativa intervjuer lämnar utrymme för att 

få fram individuella beskrivningar hos intervjupersonerna. På grund av detta 

fungerade denna metod väl i studien då den baseras på fasta frågor men samtidigt 

gav upphov till flexibilitet för att samla väsentlig kunskap för studiens syfte.  

3.4.1 Urval 

Studien utgick från ett bekvämlighetsurval där intervjupersoner baserats på vilka 

som var tillgängliga (Bryman, 2011). Intervjupersoner samlades in genom att 

skicka ut 31 förfrågningar av att delta i intervjuer via mail till relevanta offentliga 

organisationer. Av dessa tackade slutligen 10 personer ja till att delta i studien. 

Alla personer som kontaktats, samt de som medverkade som intervjupersoner, 

var nuvarande anställda på offentliga organisationer och har ansvar för 

kommunikation i verksamheterna. Detta var essentiellt för studien eftersom det 

bidrog med relevans för dess ändamål, att få en god insikt i hur intervjupersonerna 

såg på och arbetade med kommunikationen. Alltså utgick studien från ett icke-

sannolikhetsurval eftersom egenskaper och erfarenheter tagits i beaktning i de 

intervjupersoner som kontaktats, därmed fanns det en avgränsning i urvalet för att 

möjliggöra att besvara studiens frågeställningar (Bryman & Bell, 2017).  Ett 
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bekvämlighetsurval kan dock vara bristfällig eftersom det inte ger en representativ 

bild av populationen, utan istället är det ett fåtal personer som forskarna valt 

eftersom de finns tillgängliga i deras omgivning (Bryman, 2011). Vi ansåg dock 

inte detta vara ett problem som kunde begränsa studiens resultat på grund av det 

begränsade antal ansvariga för kommunikation på offentliga organisationer i 

Sverige. 

Trots att vi valt att anonymisera intervjupersoner och organisationer kopplat till 

uttalanden i denna studie, på grund av integritetsskäl, så presenteras här vilka 

offentliga organisationer som deltagit i studien. De organisation som medverkat är: 

Polismyndigheten, Pensionsmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, Försäkringskassan, Naturvårdsverket, Arbetsförmedlingen, 

Lantmäteriet, Nyköpings kommun, Göteborgs universitet och Region 

Västmanland.  

3.4.2 Förberedelse inför intervju 

Under en intervju är det viktigt att det råder en konsensus angående hur intervjuerna 

kommer gå till, vad materialet kommer att användas till, vem som kommer ta del 

av resultatet, hur intervjupersonernas anonymitet ska skyddas eller inte, samt om 

det finns ett samtycke hos intervjupersonerna innan intervjuerna startar (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Genom att fastställa anonymitet så kan intervjupersonerna 

känna sig mer bekväma i intervjuerna och inte uppleva något stress eller oro i hur 

intervjuerna kan påverka dem (Bryman, 2011). På förhand informerades 

intervjupersonerna om att konfidentialiteten innebar att varken deras identitet eller 

organisation kommer avslöjas i studien (Kvale & Brinkmann, 2009). Dolda 

identiteter säkerställdes genom att ge alla intervjupersoner och organisationer 

samma namn, dock med olika siffror efter, exempelvis Intervjuperson 4 som var 

ansvarig kommunikatör på Organisation 4.  

Intervjupersonerna lämnade samtycke för inspelning av intervjuerna i syfte att 

transkribera, samt att inspelat material endast användes för transkribering och sedan 

raderades. Dessa åtgärder togs för att försäkra intervjupersonerna om att de kunde 

tala fritt.  

Inför intervjuerna upprättades en intervjuguide (se bilaga A) med teman 

kopplade till studien. Intervjuguiden skapades för att ge en struktur över 
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intervjuerna och vilka relevanta teman och frågor som är relaterade till dem (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Studien utgår från vad Kvale och Brinkmann (2009) kallar 

en halvstrukturerad intervjuguide, där intervjuerna förhåller sig till teman och 

frågor, men ordningsföljden och följdfrågorna är inte exakt preciserade. Genom 

denna form av intervjuguide skapade flexibilitet och möjliggjorde att fånga upp de 

viktiga insikter och kunskaper som intervjupersonerna talade om, samtidigt som 

detta gav en tydlig struktur där intervjuerna täcker upp de teman och frågor som 

ansågs vara viktiga för undersökningens syfte.  

3.4.3 Intervjuprocess 

De intervjupersoner som ställde upp på att bli intervjuade blev i förväg kort 

informerade i ett mail vad intervjuerna skulle behandla, samt studiens syfte. 

Intervjuerna inleddes med att kort återberätta studiens syfte; kan Inbound 

Marketing appliceras och ha ett värde inom offentliga organisationer.  

Under intervjuns början gick intervjuarna inte in på vad Inbound Marketing var 

i detalj, utan frågor ställdes runt ämnet för att lämna utrymme för 

intervjupersonernas egna uppfattning om hur deras verksamhet arbetade med 

kommunikation, där vi sedan studerade deras svar utifrån teorin.  

3.5 Kodning och analys av empiri  

De genomförda intervjuerna blev alla transkriberade utifrån inspelningar. Detta 

resulterade i en stor mängd material som sedan kortades ned för att fånga upp det 

väsentliga. I en intervjuguide går det att använda sig av tematiserade aspekter och 

dynamiska aspekter (Rennstam & Wästerfors, 2015). De tematiserade aspekterna 

handlar om det frågor intervjuaren förhåller sig till, samtidigt som den dynamiska 

aspekten innefattar den naturliga dialogen som växer fram i intervjun och kan ge 

nya insikter. I intervjuerna skapades en kombination av dessa ovanstående aspekter, 

där samtalet utgick från frågorna i intervjuguiden för att sedan växa fram organiskt. 

Intervjuguidens teman och frågor skapades utifrån kategorisering i förhand baserat 

på tidigare teorier (Inbound Marketing och NPM) för att sedan skapa teman och 

frågor som var relevanta för undersökningen (Rennstam & Wästerfors, 2015). 

Efter att intervjuerna genomförts så kodades intervjupersonernas svar för att 

vidare bryta ner och undersöka de kategorier/nyckelord som framkommit under 
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intervjuerna (se bilaga B-D). Detta möjliggjorde att bryta ner långa transkriberade 

intervjuer och prioritera vissa kategorier för att skapa en tydlig översikt över 

materialet, samt få en mer lätthanterlig och väsentlig teoretisk data för vårt 

undersökningssyfte (Rennstam & Wästerfors, 2015). 

Kodningen utgick från initial kodning, vilket innebar en noggrann 

genomläsning av allt material (Rennstam & Wästerfors, 2015). Detta möjliggjorde 

att få god insikt till vilka kategorier och ämnen som tagits upp och var mest 

väsentligt för undersökningens syfte. Detta möjliggjorde att söka efter, och se vilka 

teman som växte fram i intervjuerna genom att studera vilka kategorier som passade 

ihop med varandra. Detta skapade förutsättningen att jämföra framtagna teman mot 

teori i syfte att besvara studiens forskningsfrågor. 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Den kvalitativa intervjuns validitet kan enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

ifrågasättas då det ej med säkerhet kan garanteras att den tolkning som görs av 

intervjupersonens personliga mening är korrekt, samt frågan om det går att nå någon 

form av objektiv sanning då det kräver att både intervjupersonen och intervjuaren 

strävar efter att förhålla sig objektivt till de frågor som ställs. I denna studie fanns 

ingen strävan att nå en objektiv sanning kring studiens syfte och frågeställning, utan 

dess syfte var att söka insikter, tolkningar och subjektiva upplevelser kring 

fenomenet Inbound Marketing i offentliga organisationer. 

När det gäller reliabilitet och trovärdigheten till hur empiri samlas in från 

intervjupersonerna så finns det invändningar där Kvale och Brinkmann (2009) 

menar att två intervjuare kan få olika svar från samma intervjuperson. För att öka 

reliabiliteten till denna studie togs en  intervjuguide fram. Intervjuguiden innehöll 

övergripande teman och intervjufrågor som hade ett bestämt analytiskt värde, och 

som därmed ökade tillförlitligheten i att besvara studiens forskningsfrågor på ett 

korrekt sätt.  
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4. Empiri och Analys 

I avsnittet presenteras och analyseras den empiri som insamlats från djupintervjuer 

med ansvariga kommunikatörer på 10 olika svenska offentliga organisationer, som 

sedan transkriberats. Relevanta delar av det transkriberade materialet presenteras 

i form av citat, för att sedan tolkas och analyseras utifrån studiens teoretiska 

referensram, i syfte att besvara de två forskningsfrågor som presenterats tidigare. 

4.1 Synen på extern kommunikation mot medborgare 

För att möjliggöra att besvara forskningsfråga 2: Hur relaterar och lämpar sig 

Inbound Marketing, dels till hur medborgare tar del av information, dels till 

organisationens nuvarande externa digitala kommunikationsstrategi?  kommer vi 

i denna del av empiri och analys fokusera på att besvara forskningsfråga 1: Hur ser 

offentliga organisationers externa digitala kommunikationsprocesser ut mot 

medborgare, samt vilka utmaningar finns relaterat till detta? 

Baserat på Agevalls (2005) grundkoncept kring NPM bör det gå att dela in de 

10 offentliga organisationer som ingår i denna studie i två segment, antingen 

traditionella offentliga organisationer eller offentliga organisationer som arbetar 

efter NPM. Detta innebär även att dessa organisationer bör ha olika syn på och 

inställning till kommunikativa tillvägagångssätt som marknadsföring, då detta är 

något som enligt Kotler et al. (2005) traditionellt är förknippat med privata företag. 

Det är därför relevant att undersöka hur dessa 10 offentliga organisationer förhåller 

sig till det som Agevall (2005) menar är fem grundkoncept för NPM, då detta bör 

ge en indikation på vilken typ av organisation som Inbound Marketing strategi 

eventuellt lämpar sig bäst för.  

Vi ser att det i stor utsträckning finns någon form av influens från privata företag 

i hur de offentliga organisationerna bedrivs och i hur de kommunicerar. Det framgår 

att 7/10 intervjuade offentliga organisationer (se bilaga C) i stor utsträckning kan 

identifieras som NPM utifrån Agevalls (2005) grundkoncept, även att samtliga 
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offentliga organisationer i någon utsträckning har inslag av det. Detta innebär enligt 

Agevall (2005) att dessa organisationer till viss del tar inspiration från privata 

företag, och det kan vi se i hur dessa förhåller sig till den externa kommunikationen 

mot medborgare, där marknadsföring, konkurrens och målsättningar tillsammans 

med uppföljning spelar allt större roll. Eftersom Opreana och Vinerean (2015) 

menar att Inbound Marketing är en marknadsföringsstrategi som visat sig vara allt 

mer framgångsrik för privata företag i dagens digitaliserade 

kommunikationslandskap så är detta intressant eftersom det skulle kunna indikera 

att även offentliga organisationer kan röra sig mot att använda Inbound Marketing, 

om ett värde i denna marknadsföringsstrategi finns i förhållande till deras 

kommunikativa syfte och utmaningar.  

En intressant aspekt som framkommer i empirin är att det tycks ha skett ett skifte 

i synen och strategin för den externa kommunikationen mot medborgare. Tidigare 

tycks det har funnit någon form av konsensus kring att den externa 

kommunikationen haft ett syfte i att vara informativ med fokus på medvetenhet. 

Intervjuperson 6 exemplifierar detta skifte i följande citat:  

 

Jag skulle säga att det är nog mer medvetenhet, men att vi i den här 

pandemin känner ett behov av att kanske jobba mer med 

meningsskapande, […]. Och jag skulle vilja säga att vi är väl på väg in i 

en tid där meningsskapande blir mer och mer viktigt, och där är också, ska 

man säga, en utmaning, […] 

 

Det vi kan se är att det i flera offentliga organisationer finns en vilja att röra sig mer 

mot att kommunicera mening, och en önskan av att skapa någon form av relation 

med mottagaren av kommunikationen. Detta är intressant eftersom uppdraget som 

offentlig organisation traditionellt har legat i klassisk informationsspridning och 

service mot medborgare. I relation till forskningsfråga 2 är detta intressant eftersom 

Dakouan et al. (2019) antyder att denna meningsfulla externa kommunikation 

effektivt sker genom Inbound Marketing-strategier, och Kotler et al. (2005) 

kategoriserar den meningsfulla relationen som en pull-strategi. Utifrån empirin i 

relation till den teoretiska referensramen så bör det därför finnas något form av 

värde i att använda sig av dess pull-strategier för att skapa en meningsfull 

kommunikation mot medborgare.  
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4.1.1 Styrning och kontroll 

Det första grundkonceptet inom NPM som Agevall (2005) nämner är styrning och 

kontroll. Dessa är relevanta att analysera utifrån ett kommunikativt perspektiv då 

det ger en indikation på hur vidare organisationer förhåller sig till NPM i hur de 

kommunicerar externt i frågor som mål- och resultatstyrning samt 

kostnadseffektivitet.  

Det finns en tydlig linje när vi intervjuar ansvariga kommunikatörer för de olika 

offentliga organisationerna i att det finns ett tänk om att hålla ned kostnaderna för 

den kommunikation som går ut. Oavsett om man talar om det som 

informationsspridning eller marknadsföring så finns det en tydlig idé om att 

kostnadseffektivisera kommunikationen. Intervjuperson 1 anser att “Det är en 

viktig aspekt att ha med sig att det alla pengar som vi använder till någonting, det 

är ju skattepengar som vi som bor här har liksom betalat”, och denna medvetenhet 

om att det i slutändan är skattemedel som används för kommunikationen är en syn 

som delas av samtliga intervjuade organisationer. 

För att knyta an till forskningsfråga 2 så menar Opreana och Vinerean (2015) 

att det finns ett potentiellt värde i att använda sig av Inbound Marketing-strategi ur 

perspektivet kostnadseffektivitet, då denna strategi använder sig av vad Dakouan et 

al. (2019) kallar för pull-strategier eller använder sig av förståelse för 

mottagaren/målgruppens beteenden för att organiskt leda dem in i en kundresa. 

Vidare menar Kotler et al. (2005) att en tydlig fördel med digital 

marknadskommunikation är dess kostnadseffektivitet i relation till klassisk 

marknadsföring. Baserat på detta så tycks Inbound Marketing ha potentialen att 

vara ett värdefullt verktyg för offentliga organisationer i att effektivt kommunicera 

externt utan att spendera onödigt stora summor på marknadsföring. 

För att knyta an till en annan essentiell del i grundkonceptet styrning och 

kontroll så finns det enligt Agevall (2005) en tydlig uppfattning bland 

organisationerna att målsättning och olika former av uppföljning av resultat är en 

viktig aspekt. Vi ser även i denna del att det är ett viktigt arbetssätt som används av 

nästan alla de intervjuade organisationerna. Det framkommer av empirin att många 

använder sig av målsättningar mer frekvent, men Intervjuperson 4 uttrycker att “Vi 

försöker nog göra det, men det är väldigt svårt, vi vill ju öka förtroendet, vill att 

våra kunder ska känna att de får det som de behöver, men det är också svårt att 

mäta”, vilket exemplifierar den utmaning som finns, att fastställa mätbara KPI:er 
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(mätpunkter för att påvisa effekt av insatser) i den externa kommunikationen mot 

medborgare.  

4.1.2 Disaggregering och konkurrens 

Grundkonceptet disaggregering och konkurrens är en av de delar av NPM som 

skapar en tydlig skiljelinje mellan olika typer av offentliga organisationer som vi 

har intervjuat. Vi kan se att vissa organisationer känner ett behov, och delvis ett 

ansvar, i att konkurrera med andra organisationer och privata aktörer. 

Intervjuperson 7 lyfter fram ett behov av att konkurrera med information: 

 

[…] där är det ju väldigt många som vill kommunicera med den här 

gruppen […]. Jag vet inte om jag skulle kalla de kommunikativa 

konkurrenter, men de sprider en bild som vi tycker är, till viss del 

missvisande, men det är helt naturligt, för så funkar marknadsekonomin 

liksom. 

 

För att besvara forskningsfråga 1 så ser vi att synen på konkurrens sällan 

genomsyrar all kommunikation, utan det som är centralt för huruvida de 

konkurrerar med kommunikationen eller ej, nästan alltid beror på ifall del delen av 

verksamheten är konkurrensutsatt eller ej. Exempelvis så har offentliga 

organisationer med monopolverksamhet ingen syn på konkurrens. Weibull et al. 

(2018) lyfter fram en aspekt av digital marknadskommunikation där ett resultat av 

digitaliseringen är att digitala plattformar har en fördel i att konkurrera mot 

traditionella kanaler. Vidare menar Agevall (2005) att en naturlig följd av NPM är 

att den offentliga organisationen får ett ökat behov av konkurrens. Utifrån detta så 

bör det, i de fall där den offentliga verksamheten konkurrensutsätts, finnas ett ökat 

behov av att konkurrera mot andra aktörer på marknaden, vilket empirin i flera fall 

visar. Opreana och Vinerean (2015) nämner att det har blivit allt svårare att 

konkurrera med traditionell marknadsföring på grund av brus, samtidigt som 

Inbound Marketing har erbjudit ett effektivt sätt att konkurrera om kundernas 

uppmärksamhet. Baserat på detta, och som svar på forskningsfråga 2, så bör det 

finnas ett värde och behov av att offentliga organisationer implementerar och 

använder sig av Inbound Marketing-strategi för att konkurrera med den digitala 

externa kommunikationen gentemot andra aktörer. Om dessa strategier rent 
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praktiskt kan implementeras, och har ett syfte för att fylla ett behov så bör det 

underlätta i de konkurrensutsatta delarna av kommunikationen.  

Vi ser att ungefär hälften av organisationerna inte uppfattar att de konkurrerar i 

sin kommunikation gentemot privata eller offentliga organisationer. Det vi kan se, 

baserat på empirin, är att detta beror på en uppfattning om att den offentliga 

organisationens verksamhet inte är konkurrensutsatt på samma sätt som en privat 

aktör. Intervjuperson 8 exemplifierar inställningen till konkurrens som 

monopolverksamhet: 

 

Det finns ingen konkurrent om man är inte nöjd […], utan det är en statlig 

monopolverksamhet och det är bestämt att det ska vara på det sättet. Så 

därvidlag är man ju inte en kund på det sättet som man är hos ett företag.  

 

Denna syn på den externa kommunikationen och uppdraget som offentlig 

organisation kan enligt Kraft och Strandberg (2007) ses som ett mer traditionellt 

offentligt uppdrag, snarare än vad Agevall (2005) menar är synonymt med NPM.  

4.1.3 Medborgaren – Kund 

För att förklara hur den externa digitala kommunikationen ser ut bland de 

intervjuade organisationerna så är grundkonceptet medborgaren - kund en av de 

delar i NPM som skapar en tydlig skiljelinje. Vi ser utifrån empirin att ett flertal av 

organisationerna har ett kundperspektiv på medborgaren. Vi ser även att många av 

dessa organisationer är sådana som anser sig konkurrera i sin kommunikation.  

Utifrån intervjuerna framgår det att 4/10 organisationerna har en syn på 

medborgare som kunder, detta är inget begrepp som används externt på något sätt, 

men det används ofta internt för att prata om kunder, service och kundresor. 

Intervjuperson 7 exemplifierar detta kundtänk i följande citat: 

 

[…] jag ser ju väldigt mycket att kommunikation är inte bara det man 

skickar ut i text och bild, utan det är snarare så att det är kundupplevelsen 

i hela mötet av tjänsten. Det är där kommunikationen sker, inte någon 

annanstans. 

 

Det är intressant att detta kundtänk används i så pass många offentliga 

organisationer, och det stämmer väl överens med att Ahlbäck Öberg och Widmalm 
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(2016) menar att denna syn på medborgare har blivit allt mer vanlig i svenska 

offentliga organisationer. Vad som är intressant med detta är kund-perspektivets 

koppling till marknadsföring i kontrast till den informationsspridning som Kraft och 

Strandberg (2007) menar tidigare varit grundläggande för offentliga organisationers 

uppdrag. Vi ser baserat på empirin att organisationer som använder kundbegreppet 

poängterar att det inte handlar om att sälja en produkt eller tjänst, men att 

kundperspektivet underlättar i utformningen av kundresor och i att få en förståelse 

för vilken typ av information som medborgaren har ett behov av. Vi ser att dessa 

organisationer i någon mån ser ett behov av en ökad kundförståelse och att 

möjliggöra ett utifrån-och-in perspektiv där medborgarens behov och funderingar 

står i centrum. Utifrån detta behov hos organisationen så kan vi identifiera en 

eventuell förflyttning i att använda sig av strategier mer relaterade till Inbound 

Marketing, då Opreana och Vinerean (2015) menar att denna typ av strategi grundas 

i en djupare förståelse i målgruppen intressen och behov. Att en stor del 

organisationer ser ett behov i att prata kund och använda kundresor för att få en 

förståelse för kunden, snarare än att arbeta med klassisk masskommunikation, 

skulle kunna indikera ett ökat behov av att i vissa fall använda sig av Inbound 

Marketing snarare än klassisk marknadsföring.  

Vad som tycks vara anledningen till att övriga organisationer ej väljer att 

använda begreppet kund handlar i stor utsträckning om en känslighet i begreppet 

som är knutet till dess användning inom privata företag, försäljning och att det kan 

exkludera medborgare. Baserat på empirin kan vi se att de organisationer som ej 

använder sig av kundbegreppet ofta har ett mer traditionellt förhållningssätt på 

kommunikationsinsatser som informationsspridning, snarare än det som Agevall 

(2005) benämner som NPM. Baserat på empirin så tycks detta bero på ifall 

verksamheten är konkurrensutsatt eller ej. Synen på huruvida verksamheten är 

konkurrensutsatt eller ej tycks ha en koppling till hur de offentliga organisationerna 

förhåller sig till Agevalls (2005) grundkoncept disaggregation - konkurrens och 

nytt språk (se bilaga D). Det framgår att 4/6 av de organisationer som ej identifierar 

sig som konkurrensutsatta inte ser på medborgaren som kund, samt att 3/6 av dessa 

inte använder nytt språk. 
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4.1.4 Nytt språk 

En viktig del i att få en förståelse för hur de offentliga organisationerna 

kommunicerar, samt hur de förhåller sig till NPM, är att se till det språk som 

används inom organisationen när vi talar om kommunikation. Detta utifrån om 

språket är influerat av privata företag eller ej, exempelvis om man ser på det som 

marknadsföringskampanj eller informationsinsats. 

Det empirin visar är att en klar majoritet, med undantag för tre organisationer, 

har ett språk som tydligt är inspirerat av privata företag. Vi ser att en av de tydligaste 

exempel på detta språkbruk är hur de förhåller sig till begreppet marknadsföring. 

Enligt Kotler et al. (2005) är begreppet marknadsföring starkt förknippat med 

försäljning och just privata företag, och empirin visar att det finns en viss känslighet 

i att använda begreppet. Exempelvis pekar Intervjuperson 8 på en problematik i 

begreppet i följande uttalande: 

 

Det finns en problematik i begreppet, då man frågar sig vad det är man 

marknadsför, alltså man för någonting till marknaden. Vi håller inte på 

med produkter, vi håller på med olika typer av nyttigheter som människor 

ställer krav på, som de betalar skatt för och som ska nå rätt grupper. Så att 

jag tycker begreppet leder nog fel i en statlig förvaltning, skulle jag säga, 

jag tycker om att prata om kommunikation istället. 

 

Trots detta ser vi att majoriteten av de intervjuade personerna använder begreppet, 

och att det är en viktig del i hur de förhåller sig till kommunikation. Vi kan därmed 

identifiera ett behov av att röra sig från den traditionella synen på kommunikation 

som informationsspridning, och istället anpassa sig efter privata aktörers språkbruk 

och användning av denna typ av strategi. En intressant aspekt med de intervjuade 

organisationernas inställning till begrepp såsom marknadsföring är den 

pedagogiska utmaning som uppstår kring att implementera strategier som är starkt 

förknippade med försäljning och privata företag, detta analyseras närmare i 4.3.2 

Marknadsföring som begrepp. 
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4.2 Offentliga organisationers digitala 

marknadskommunikation  

Vidare ämnar vi att besvara forskningsfråga 1: Hur ser offentliga organisationers 

externa digitala kommunikationsprocesser ut mot medborgare, samt vilka 

utmaningar finns relaterat till detta? genom att tolka och analysera hur den digitala 

marknadskommunikationen ser ut idag. Vi kommer i denna del av empiri och 

analys se hur de 10 offentliga organisationer som har intervjuats förhåller sig till 

extern digital marknadskommunikation, samt om det redan idag används eller finns 

inslag av Inbound Marketing i dessa kommunikationer. Genom denna del av 

analysen så kommer vi se indikationer på Inbound Marketings eventuella värde i 

denna typ av organisation för att sedan besvara forskningsfråga 2: Hur relaterar 

och lämpar sig Inbound Marketing, dels till hur medborgare tar del av information, 

dels till organisationens nuvarande externa digitala kommunikationsstrategi?  

Som nämns i introduktion så menar Hofmann och Ogonek (2018) att privata 

företag ofta ligger i framkant när det kommer till implementering och användande 

av nya digitala verktyg, samtidigt pekar Dakouan et al. (2019) på att Inbound 

Marketing har vuxit fram som en ny marknadsföringsstrategi för privata företag. I 

enighet med detta underlag så kan vi utifrån det empiriska materialet se att samtliga 

intervjupersoner har en knapp, eller saknar förståelse för den nya 

marknadsföringsstrategin Inbound Marketing, vilket exemplifieras av 

Intervjuperson 1 som uttrycker att hen är " […] förvånad över att hört så lite om 

det, jag tycker att jag borde ha hört mer, jag borde ha bättre koll." 

Att Inbound Marketing som begrepp och strategiskt verktyg blir därmed tydligt, 

och det stärks ytterligare av att vi tidigare konstaterat att det helt saknas forskning 

på Inbound Marketing inom offentliga organisationer. Detta understryker vikten av 

att besvara forskningsfråga 2, då Inbound Marketings potentiella värde i denna typ 

av organisation aldrig har diskuterats varken inom forskningen, men inte heller 

inom de berörda organisationerna.  

Enligt Kotler et al. (2005) så finns det ett värde i att använda marknadsföring 

för att informera, engagera och påverka medborgare, men samtidigt ser vi att det 

finns en viss skepsis till marknadsföring bland de organisationer som vi har 

intervjuat. Det tycks vara så att klassisk marknadsföring tillför värde vid 

informationsinsatser, men att en utmaning är att skapa förståelse utifrån ett utifrån-
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och-in perspektiv. Det vi ser är att offentliga organisationer till viss del redan har 

börjat använda sig av delar av Inbound Marketing, exempelvis använder sig en 

majoritet av organisationerna sig av sökordsoptimering och sociala medier. Det 

tycks vara så att denna rörelse mot digital marknadskommunikation och Inbound 

Marketing-strategi beror på en förståelse för att detta är kanalval som är väldigt 

lämpliga utifrån den kommunikation som den offentliga organisationen bedriver, 

snarare än att det finns en förståelse för begreppet Inbound Marketing eller Inbound 

Marketing-strategi. Intervjuperson 3 uttalar sig enligt följande: 

 

Ja vi har ju bloggar, och vi har också jobbat väldigt mycket med 

sökordsoptimering, gör vi både i våra egna kanaler så klart, men även när 

vi köper utökat. Så att jag visste bara inte själva, den nya rubriceringen på 

det, men vi jobbar med det, vi har också såna här chattgrupper där vi går 

ut i våra sociala medier och säger att idag så kan ni chatta in, så har vi då 

kanske gäng personen som sitter och svarar på massor med frågor, så det 

måste väl också vara en del utav det som ni kallar Inbound Marketing då, 

kan jag tänka mig. 

 

Relaterat till 4.1 Synen på extern kommunikation mot medborgare kan vi se att 

samtliga offentliga organisationer som vi har intervjuat till viss mån har drag av 

NPM, och att 7/10 i stor utsträckning applicerar NPM i sin verksamhet. NPM 

handlar om att inspireras av privata företag, och det kan ha ett förklaringsvärde i 

varför majoriteten av de intervjuade offentliga organisationerna har applicerat delar 

av Inbound Marketing-strategi, trots att empirin visar på en bristande kunskap 

gällande strategin. 

Många organisationer talar om en önskan att jobba från ett utifrån-och-in 

perspektiv, och att det är en relativt naturlig del i uppdraget som offentlig 

organisation. Det framkommer även tankar om att det eventuellt är mer relevant för 

en offentlig organisation att arbeta utifrån detta perspektiv. Detta i kontrast till 

privata företag som kan använda sig av klassisk marknadsföring på ett annat sätt på 

grund av deras vinstdrivande syfte. Detta kan kopplas till det som Dakouan et al. 

(2019) inom marknadsföringen benämner som push och pull, där klassisk 

marknadsföring kategoriseras som en push-strategi (inifrån-och-ut), och där 

Inbound Marketing kategoriseras som en pull-strategi (utifrån-och-in). En 

konsekvens av offentliga organisationers grundtänk, vilket Kraft och Strandberg 

(2007) menar är informering, tjänster och service, kan det vara så att dessa 
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offentliga organisationer i sin grund är mer lämpade att använda sig av pull-

strategin Inbound Marketing. Detta eftersom empirin belyser att det sällan är 

organisationernas syfte att sända ut information till alla, utan istället fånga in de 

individer som är av intresse för deras verksamheter och tjänster de erbjuder. Detta 

blir en tydlig kontrast till den offentliga organisationens uppdrag som Kraft och 

Strandberg (2007) menar är att all kommunikation ska kommuniceras till alla, då 

informationen ska finnas tillgänglig för de som önskar ta del av den. 

4.2.1 Search Engine Optimisation 

Den teoretiska referensramen visar på att sökordsoptimering är ett effektivt medel 

och tillvägagångssätt för att leda in kunder till hemsidor och hjälpa dem ta del av 

information som de söker och är i behov av (Forbes, 2016), samt att det skapar 

möjligheter för organisationer att få en hög placering på sökmotorer (Opreana & 

Vinerean , 2015). Empirin visar på att samtliga organisationer, bortsett från 

organisation 1, arbetar med någon form av sökordsoptimering. Vidare framgår att 

Intervjuperson 1 uttrycker att  “ […] det är ingenting vi arbetar aktivt med. Det är 

någonting vi borde arbeta mer aktivt med”. Det finns i dagsläget i enstaka fall, men 

långt från alla organisationer har ett strategiskt tänk kring att arbeta med 

sökordsoptimering för att leda in kunder i någon form av kundresa. Däremot 

framkommer det från intervjuerna att det finns ett ökat intresse för denna typ av 

strategiska användning av sökordsoptimering, som visat i ovanstående citat från 

Intervjuperson 1. I flera fall sitter kommunikationsavdelningar i detta nu och arbetar 

fram strategier för att implementera detta arbetssätt i organisationens 

kommunikation. Empirin visar att organisationerna använder sökordsoptimering 

för att vägleda medborgarna till informationen de söker efter. Organisationerna 

arbetar med att optimera sökorden och dirigera medborgarna så att de skickas till 

rätt sidor för deras ändamål. Intervjuperson 6 beskriver det som följande:  

 

Allt mer skulle jag säga, och det hänger ju ihop med det här, det är ganska 

meningslöst att sökordsoptimera om du inte vet vilken av dina fyra 

hemsidor som du ska skicka dem till […]. Så att, vi jobbar ju med det, men 

tanken är ju att försöka få ihop det där, att det snarare är undersidor under 

en portal, att vi snarare styr genom just sökordsoptimering för att folk ska 

hitta när de letar, […] 
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Det framgår att syftet med sökordsoptimering inom flera organisationerna är att 

förse och mätta olika informationsbehov som medborgare har. Exempelvis visar 

ovanstående citat, från Intervjuperson 6, att olika sökningar kräver olika svar och 

då är det viktigt att medborgarna blir dirigerad till rätt sidor, med rätt information. 

Intervjuperson 6 uttrycker sig enligt följande: 

 

[…] framförallt ska man hitta oss när man letar efter, hur ska jag göra med 

min brandvarnare?, hur ska jag göra när jag grillar?, om det är 

eldningsförbud, utgångspunkten ska vara den fråga som man ställer sig 

där ute, inte vad vi har valt att lägga in innehållet någonstans, så 

sökordsoptimering är ju helt avgörande. 

 

Intervjuperson 7 uttrycker att organisationer behöver arbeta med deras innehåll så 

att det tillfredsställer kundens behov genom sökordsoptimering. Intervjuperson 7, 

samt Intervjuperson 9, resonerar kring att offentliga organisationer får en hög 

tillförlitlighet från sökmotorer som exempelvis Google. Detta skapar en potential 

för offentliga organisationer att få höga placeringar i sökmotorerna, något som 

Intervjuperson 7 uttrycker att “Som myndighet har man en enorm fördel där, vi 

ligger väldigt, väldigt bra till i nästan alla olika sökord vi har bara rent organiskt på 

grund utav att vi är en myndighet, så vi har en väldigt hög potential”, vilket 

underlättar för kunder att nå deras sidor och tjänster. Vidare poängterar 

Intervjuperson 9 att "Där har vi fördelar i myndigheten för våra hemsidor uppfattas 

ju av Google som har väldigt hög trovärdighet, så när vi lägger in sökord och så 

hamnar de oftast högt upp". 

Avslutningsvis framgår det från Intervjuperson 8 att sökordsoptimering även är 

effektivt för att leda in kunder som redan har ett etablerat intresse, utan att behöva 

nå ut till dem, vilket ligger i linje med vad Martínez-López et al. (2016) anser vara 

en av de huvudsakliga syftena med Inbound Marketing. Intervjuperson 8 beskriver 

försörjningen av information till deras medborgare enligt följande: 

 

[…] så jobbar vi naturligtvis med sökordsoptimering, både egen och köpt 

för att stilla det behov som människor har när de söker oss. Vi söker ju 

inte upp folk på det sättet, utom i de fall som jag nämnde då när vi har 

anledning till det, utan när man behöver ha något från oss då ska man 

kunna hitta det lätt och smidigt […] 
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4.2.2 Social Media Marketing 

Sociala medier är ett slagkraftigt verktyg för organisationer att arbeta med. Som 

tidigare nämnt i teorin så är sociala medier utifrån Inbound Marketing-strategi ett 

verktyg för organisationer i att bygga kundrelationer, engagera följare och samla 

information om hur de interagerar med publicerat innehåll (Hubspot, u.å). Sociala 

medier skapar möjligheter för organisationer att ha dialoger med deras följare i ett 

vardagligt tilltal (Kietzmann et al., 2011). Samtliga intervjupersoner beskriver att 

de använder och arbetar med sociala medier som en viktig resurs som öppnar upp 

för dem att ha en dialog med sina medborgare och kunna erbjuda dem information 

i de kanaler som medborgarna är aktiva inom.  

Organisation 1 använder sociala mediekanaler för att sponsra och rikta 

annonser, men även för att arbeta med organisk kommunikation, framförallt mot 

yngre målgrupper. Intervjuperson 1 beskriver det enligt följande: 

 

Sen Instagram använder vi också, främst eller egentligen bara för att kunna 

sponsra annonser på Instagram för att nå en yngre målgrupp. Samma sak 

med Snapchat. Det använder vi också, ur annonssyfte. Det är inte så att vi 

liksom har ett konto som vi hela tiden uppdaterar, utan det handlar om att 

kunna nå ut när vi behöver.   

 

Intervjuperson 5 beskriver att deras användning av sociala medier gynnar dem 

enligt följande: 

 

För mig handlar det om tillgänglighet att kunna bemöta kunderna på de 

kanalerna som känns lättanvända för dem att dem kan få svar där, och det 

är inte säkert att de alltid kan få alla svar där, man kanske få be dem gå 

över till en annan kanal. Men jag tycker att vi ska, helst så ska vi kunna 

bemöta våra kunder i den kanal som de själv väljer att använda sig utav. 

 

Samtidigt framkommer en intressant aspekt av sociala medier i Intervjuperson 5 

och Intervjuperson 8 svar, att användandet av sociala medier inte är helt självklart 

ur ett persondata-perspektiv. Sociala medier, såsom Facebook, erbjuder verktyg för 

att i någon mån rikta annonser och information mot segmenterade grupper utifrån 

personlig information som användare lämnar ifrån sig till Facebook. Intervjuperson 

5 beskriver det som följande: 
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Men vi har pågående diskussioner huruvida vi ska vara här eller inte, och 

jag tycker att det är givet att en svensk myndighet idag måste liksom finnas 

i de här sociala kanalerna också. Vi måste hitta sätt att göra det på så att 

det ändå inte strider liksom mot lagar och förening. 

 

Intervjuperson 8 anser att sociala medier skapar möjlighet för att kunna vara med 

träffsäker i kommunikationen, dock anser Intervjuperson 8 att det finns svårigheter 

gällande lagar relaterade till hantering av persondata. Intervjuperson 8 beskriver det 

som följande: 

 

[…] sociala medier det är, jag har ju omgärdas av ett antal frågetecken 

tack vare eller på grund av ska jag säga den här Schrems-domen som ni 

kanske känner till? Om man får skicka uppgifter vidare, och 

personuppgifter vidare, och det där ställer en massa frågor som vi håller 

på och tittar vidare på just nu. 

 

Ett flertal intervjupersoner vittnar om att sociala medier, exempelvis Facebook, är 

användbart på grund av möjligheten att rikta information mot målgrupper, samt att 

det är kostnadseffektivt. Intervjuperson 7 anser att de kan segmentera målgrupper, 

och till viss del rikta viss information mot dessa utan att använda sig av 

personuppgifter. Intervjuperson 7 beskriver det enligt följande: 

 

[…] vi tittar ju bara på saker som inte är så individuellt som kan spåras till 

person, och Facebooks alla kategorier är ju så här; bor jag i Örnsköldsvik, 

eller är det mellan-Norrland, eller i det här ålders segmentet? Så att ingen 

utav dem går ju att koppla till en enskild individ egentligen, utifrån den 

marknadsföring vi gör så vi kan ju aldrig pin-pointa individer, vi kan bara 

pin-pointa segment egentligen.  

 

Trots att det finns en kunskapsbrist i vissa organisationer gällande potentialen av 

att arbeta med sociala medier strategiskt, så finns det en generell insikt hos alla 

organisationer i värdet i att arbeta med sociala medier för att sprida information, 

bemöta deras medborgare i de kanalerna de använder, samt för relationsbygge. Att 

organisationer idag valt att arbeta med sociala medier ligger i linje med Kraft och 

Strandberg (2007) som talar om att det i dagens kommunikation så har skett ett 

skifte för offentliga, såväl privata, organisationer i hur de behöver bemöta deras 

kunder i nya typer av kanaler och medier på grund av digitaliseringen. 

Digitaliseringen och dess påverkan på organisationer uppmärksammas bland 
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intervjupersonerna. Vidare framkommer det i empirin att alla organisationer följer 

med i förändringarna genom att de använder sig av social medier för att bemöta 

deras kunder och medborgare.  

Utifrån att alla intervjuade organisationer måste förhålla sig till persondatalagar 

och hanteringen av personuppgifter så framgår att det kan finnas utmaningar med 

att exempelvis använda sig av sociala medier. Trots att sociala medier ger 

möjligheter att sprida information och skapa relationer till kunder/medborgare, 

vilket ligger i linje med Bezovskis (2015) och Hubspot (u.å) syn på fördelarna med 

sociala medier inom Inbound Marketing, så är det svårt för dessa offentliga 

organisationer att utnyttja alla verktyg och funktioner som finns på sociala medier 

till fullo, vilket Baumöl et al. (2016) anser vara ett värdefullt verktyg som kan ge 

insikt i verksamhetens intressenter och deras egenskaper. 

4.2.3 Content Marketing 

Vi ser att de offentliga organisationer som deltar i studien ofta besitter mycket 

information som är ämnat för kunden/medborgare, och att denna information 

samlas på en, eller flera, hemsidor. Det visar sig att dessa hemsidor fungerar som 

en samlingsplats för mycket information, tjänster och liknande, och att det till viss 

del finns en önskan om att leda trafik till dessa sidor. Det finns i flera fall ett tänk 

kring konverteringar och kundresor i hemsidors utformning. Till viss del ligger de 

organisationer vi intervjuat i linje med vad Pulizzi (2013) påstår att Content 

Marketing handlar om, att organisationer skapar värdefullt innehåll som är riktat 

och anpassat till sina målgrupper. Exempelvis arbetar organisation 2 med Content 

Marketing för att engagera och tillhandahålla informations som är relevant. 

Intervjuperson 2 uttrycker sig enligt följande:  

 

Det finns ju flera bloggare och någonstans på vår webb finns det samlat 

vad vi har för bloggar. Vi har både studenter som bloggar, framförallt 

internationella. Men även svenska tror jag. Sen har vi forskare 

som bloggar, en del som är väldigt välbesökta. […] Vår rektor har en 

blogg så att, ja, det gör vi. Och sen har vi ju Instagram som sköts av 

studenter, framför allt internationella studenter, som skriver om 

sin studentvardag. Det är ju på ett sätt en form av blogg, en dagbok. 
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Intervjuperson 3 beskriver att de arbetar med bloggar och har en chattfunktion på 

Facebook där individer kan ställa frågor för att bemöta kunden och fylla deras 

informationsbehov med relevant innehåll. Det finns även en medvetenhet hos ett 

somliga organisationer kring att arbeta utifrån ett utifrån-och-in perspektiv vilket 

Content Marketing understryker; att fylla det informationsbehov som finns hos sina 

målgrupper (Bezovski, 2015). 

Dock framgår det att en majoritet av organisationerna inte arbetar aktivt och 

strategiskt med Content Marketing och att det råder en brist i förståelsen av 

fördelarna när innehåll publiceras på deras hemsidor, skriver bloggar, lägger ut 

innehåll på sociala medier eller andra kanaler. Det finns alltså en potential i att 

arbeta med Content Marketing mer strategiskt eftersom det möjliggör engagemang 

och tillgodose behovet av information (Bezovski, 2015).  

4.2.4 Email Marketing 

Det framkommer att 5/10 offentliga organisationer som vi intervjuat använder sig 

av nyhetsbrev, och att det framförallt är de organisationer som besitter någon form 

av kundrelationer och erbjuder mer konkreta tjänster mot kunden som rör sig mot 

att använda denna typ av kommunikation. De organisationer som använder sig av 

Email Marketing uppfyller även kraven att det individen själv som ger sitt samtycke 

för att ta emot och ta del av information utskickad av organisationerna (Hubspot, 

u.å). Exempelvis beskriver Intervjuperson 4 deras användande av nyhetsbrev enligt 

följande: 

 

Vi har ju nyhetsbrev. Jag vet inte om vi har så kallade mail. Men när man 

skriver in sig som arbetssökande så får man en möjlighet att trycka i att 

man vill ha nyhetsbrevet. Och då går det ut nyhetsbrev en eller två gånger 

i månaden. Och det kan man även göra som arbetsgivare. 

 

Inom de organisationer som arbetar med Email Marketing aktivt tycks det främst 

användas i syfte att bibehålla, utbilda och underhålla kundrelationer med relevant 

och intressant innehåll (Bezovski, 2015). Det kan användas som ett medel för att få 

kontakt med kunder och enklare involvera dem i en kundresa, genom att erbjuda 

relevant och värdefull information. Dock anser vi att det framgår från empirin att 
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det finns det vidare potential och kunskap att lära sig mer om fördelarna med att 

arbeta med Email Marketing inom offentliga organisationer. 

4.3 Utmaningar med den externa digitala kommunikationen 

mot medborgare 

För att besvara forskningsfråga 2 är det relevant att uppmärksamma och analysera 

de utmaningar som de intervjuade organisationerna lyfter fram i empirin. Det är 

dessa utmaningar som i någon mån kommer att visa på huruvida Inbound 

Marketing kan ha ett potentiellt värde i att ta sig an dessa utmaningar, samt den 

externa digitala kommunikationen i stort. Utifrån kodning av det empiriska 

materialet har fyra teman relaterade till kommunikativa utmaningar identifierats. I 

detta avsnitt kommer vi att redogöra för dessa teman, samt göra en ansats till att 

besvara forskningsfråga 2 genom nedslag i studiens teoretiska ramverk.  

4.3.1 Behovet av riktad kommunikation och målgruppsanpassning 

Vi ser att 9/10 intervjuade organisationer nämner svårigheter och utmaningar i att 

segmentera och rikta information mot specifika målgrupper, samtidigt som deras 

uppdrag är att de måste kommunicera mot alla berörda medborgare. Intervjuperson 

1 pekar på att det finns ett behov av nå ut med specifik information mot 

segmenterade målgrupper, samtidigt som informationen, i princip, måste gå ut mot 

alla. Detta är ett behov som i någon form framkommer hos en klar majoriteten av 

organisationerna, vilket Intervjuperson 1 svar representerar: 

 

Vi måste ju kommunicera till alla egentligen, för alla måste ju få lov att få 

samma information, för vi vet ju inte om det är 19 åringen som bor ensam, 

eller liksom ett 60 årigt par som vill har den här informationen egentligen. 

Vi kan ju gissa, men vi vet ju inte säkert. Där tänker jag att privata företag 

har en tydligare målgrupp, att det är lättare. 

 

Kraft och Strandberg (2007) pekar på att denna utveckling kommer som en 

konsekvens av att synen på den externa kommunikationen förflyttats från att vara 

informationsspridning till mottagaranpassad. Vi ser i empirin att det finns en vilja 

bland organisationerna att arbeta mer meningsskapande och från ett utifrån-och-in 

perspektiv. Samtidigt finns det här en svårighet i användningen av traditionell 
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marknadsföring, då denna strategi enligt Kotler et al. (2005) bygger på någon form 

av bred masskommunikation. 

Intervjuperson 6 exemplifierar att det finns en viss utmaning att segmentera 

olika målgrupper  med nuvarande kanalval. Dels uppstår naturliga svårigheter med 

att precisera marknadsföringsinsatser i exempelvis tv-reklam, men ett uppenbart 

problem som framkommer av intervjuerna är att all information ska vara tillgänglig 

för alla, precis som Kraft och Strandberg (2007) också hävdar. Intervjuperson 6 

exemplifierar detta enligt följande:  

 

Idag är det ju mycket mer fragmenterat, och det är ju, som ni var inne på, 

ni ställde frågan, möjligheterna är ju att vara mer träffsäker i sin 

kommunikation, eftersom det inte bara är det norska begreppet, 

rikskringkastning, du kastar inte bara ut information och hoppas att den 

träffar, utan du kan faktiskt lite, vi har liksom, Trump och valet, kan 

liksom pin-pointa, jag vill träffa de här människorna, som har de här 

åsikterna eller så, men i det så ryms ju också en otrolig svårighet, för vårt 

uppdrag är ju är ju egentligen att hantera alla som bor i det här landet, […] 

 

Det konkreta problem som i vissa fall uppstår för organisationerna är att de inte vill 

bidra till ett kommunikativt brus. Intervjuperson 4 pekar även på en oro kring de 

fall där mottagaren inte är intresserad av informationen som kommuniceras ut: 

 

Jag tänker att, man vill helst inte ha information från oss, missförstå mig 

rätt. Det är ju hela vårt upplägg, att man egentligen inte ska behöva oss, 

[…] Risken är ju att om vi prackar på information som man inte vill ha, så 

skapar det något annat. 

 

Detta problem bevisar i någon mån den tes som Opreana och Vinerean (2015) för 

kring att den traditionella marknadsföringen bidrar till ett ökat kommunikativt brus, 

och att detta resulterar i att mottagare blir mindre mottagliga för kommunikation. 

Vi ser att flera av de offentliga organisationer som intervjuats ser en risk i att 

kommunicera ut för mycket information, samtidigt som det finns en svårighet i att 

få rätt information att nå fram till rätt mottagare. Baserat på den insamlade empirin 

och den teoretiska referensramen så är denna utmaning eventuellt det starkaste 

argumentet för att Inbound Marketing har ett kommunikativt värde för denna typ 

av organisation. Den stora fördelen med Inbound Marketing i kontrast till klassisk 

marknadsföring är att Inbound Marketing enligt Dakouan et al. (2019) bygger på 
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en så kallad pull-strategi. Detta innebär enligt Halligan och Shah (2014) att man i 

Inbound Marketing-strategi arbetar med att ta vara på ett redan etablerat intresse 

hos kunden för att dra in dem i en kundresa. Baserat på empirin och den utmaning 

som framkommer så bör det finnas ett värde i att använda Inbound Marketing-

strategi, och att genom exempelvis Content Marketing eller sökordsoptimering 

endast låta redan intresserade medborgare fångas upp i en kundresa.  

4.3.2 Marknadsföring som begrepp  

Det framkommer att 8/10 av de intervjuade organisationerna anser att det finns en 

viss känslighet i att använda sig av, och arbeta med, marknadsföring. Detta beror i 

grunden på att begreppet kan förknippas med privata företag och försäljning. 

Många av organisationerna säger trots detta att de använder sig av marknadsföring, 

men det framkommer ändå att det finns en känslighet i begreppet samt att det kan 

finnas interna åsikter om att sådana begrepp inte är förenliga med den offentliga 

organisationens uppdrag. Exempelvis hävdar Intervjuperson 6 att “[…] det finns en 

jättekänslighet i förvaltningssverige, att överhuvudtaget prata marknadsföring, vi 

säger inte reklamkampanj […] vi säger informationssatsning, det är lite samma som 

med kundbegreppet, […]”, vilket visar på en svårighet i att använda begrepp som 

associeras med marknadsföring.   

Vidare resonerar Intervjuperson 7 kring att det uppstår någon form av 

pedagogisk utmaning när det kommer hur begrepp inspirerade av privata företag 

används i offentliga organisationer:  

 

Jag tror att ofta så märker man att folk prata om samma saker, fast ur olika 

perspektiv, och kallar man det marketing, då kan det bli så på en 

myndighet att man säger “men vi sysslar ju inte i marknadsföring”, men 

man gör ju samma sak egentligen, som det är redan pratar om, och jag tror 

att ibland så finns det en risk att ord skapar ett vi och dem, och ett avstånd 

mellan hur det här faktiskt hänger ihop, så det tror jag apropå 

kommunikation. 

 

Marknadsföring som begrepp medför uppenbarligen en utmaning på ett 

pedagogiskt plan, men trots detta så använder majoriteten av de intervjuade 

organisationerna sig av marknadsföring. Vi resonerar att denna typ av pedagogiska 

utmaning, vilket grundas i vad Hofmann och Ogonek (2018) anser är den skilda 
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synen och förhållningssättet till kunden som finns mellan privat och offentlig 

sektor, kan leda till svårigheter för offentliga organisationer att hålla sig 

uppdaterade på digital kommunikation. Intervjuperson 9 identifierar svårigheter 

med att använda termen Inbound Marketing och uttrycker att “Vi skulle försöka 

hitta en svensk term”, vilket stödjer denna tes, där intervjupersonen hävdar att den 

pedagogiska utmaningen innebär en svårighet i att driva igenom en implementering 

av Inbound Marketing på grund av dess namn. 

Den pedagogiska utmaningen tycks därför ha någon form av inverkan på hur en 

offentlig organisation förhåller sig till begrepp relaterade till marknadsföring och 

försäljning, vilket framkommer i 8/10 intervjuer. Detta skulle i sin medföra en 

eventuell utmaning vid implementering av Inbound Marketing till följd av dess 

benämning. 

4.3.3 Hantering av persondata  

En av de mest genomgående utmaningarna med den externa digitala 

kommunikationen för offentliga organisationer, och som samtliga intervjupersoner 

i någon mån berör under intervjuerna, är problematiken relaterat till lagar och 

regleringar i hanteringen av persondata. Av samtalen framkommer att 

digitaliseringen och kommunikationen i de digitala kanalerna har inneburit stora 

fördelar för organisationerna, exempelvis möjligheten att rikta annonser i sociala 

medier mot olika segment och målgrupper. Vidare menar samtliga intervjupersoner 

att reglerande persondatalagar som GDPR och Schrems II innebär nya svårigheter 

i att använda digitala medier. En problematik som Intervjuperson 5 menar uppstår 

till följd av detta är möjligheten att använda olika analys- och CRM-system: 

 

Alltså vår största problem just nu det är ju alla de nya restriktionerna som 

kommer in i GDPR och den här överföringen till tredje land. Det gör ju att 

vi inte nyttja den bästa tekniken för då sprider vi mot de nya riktlinjerna 

som har kommit in. Det finns ju inga riktigt bra nätverktyg, till exempel 

för att mäta rörelsen på den egna webbplatsen längre, för det finns inga 

verktyg som. Och vi behöver ha fokus på allt som man vill ha godkänd 

när det studsar cookies så vi kan inte liksom följa våra kunder på det sättet 

som skulle ge oss en bild utav, hur rör de sig? 

 

Problematiken kring användningen av analys- och CRM-system innebär en 

utmaning vid implementering av Inbound Marketing i offentliga organisationer. 
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Enligt Opreana och Vinerean (2015) är en viktig del i att arbeta strategiskt med 

Inbound Marketing för att skapa en förståelse för att optimera innehåll för att dra 

kunden in i kundresan. Baserat på empirin uppstår stora svårigheter för offentliga 

organisationer i denna fråga, då många analys- och CRM-system använder sig av 

molntjänster och är baserade utanför EU. Intervjuperson 7 pekar på att många 

offentliga organisationer idag står utan dessa verktyg till följd av Schrems II: 

 

Men på grund av Schrems-domen som kom i somras, […] Bland annat 

resulterade det till, i början av april, att vi jobbar med Adobe Analytics 

som var vårt analyssystem. Men, eftersom det har ett amerikanskt 

ägarskap i sig så visar det sig att det är inte var fullgott, vilket gjort att vi 

har stängt ner det systemet nu för några veckor sedan och håller nu på att 

titta på att gå över till ett annat system. Problemet är att de stora 

internationella systemen har ofta någon form av amerikanskt ägarskap, så 

just nu sitter vi faktiskt utan webbanalys system just på grund av det där, 

ur ett dataskyddsperspektiv, så att det är en klar utmaning för oss. 

 

Som en del i att besvara forskningsfråga 2 kan vi här se en potentiell problematik i 

implementering av Inbound Marketing i offentliga organisationer, trots detta finns 

det uppenbarligen ett värde i användningen av denna marknadsföringsstrategi, men 

det finns också vissa hinder i implementeringen av de system som underlättar 

arbetet med det. 
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5. Diskussion och slutsatser  

Nedan diskuteras de resultat som framgår av den analyserade empirin, teoretiskt 

bidrag, begränsningar samt förslag på framtida forskning. Avsnittet avser att 

belysa det teoretiska bidrag som denna studie utgör samt att besvara studiens 

forskningsfrågor.   

Det har tydligt framgått att det finns en stor kunskapsbrist på ämnet Inbound 

Marketing bland ansvariga kommunikatörer på samtliga offentliga organisationer 

som ingår i denna studie. Däremot använder flera av organisationerna omedvetet 

delar av Inbound Marketing i sin externa digitala kommunikation mot medborgare, 

men att det saknas ofta ett strategiskt tänk kring strategierna. 

Vidare framgår det att de intervjuade organisationerna, med utgångspunkt i 

Agevalls (2005) resonemang kring grundkoncept av NPM, kan delas in i två 

segment baserat på deras förhållningssätt till NPM. Organisationer som i någon 

mån verkar på en konkurrensutsatt marknad inspireras tydligare av privata företag, 

medan de som identifierar sig som monopolverksamheter inte har samma behov. 

Således kan de organisationer som ingår i studien kategoriseras som traditionella 

offentliga organisationer, samt offentliga organisationer som influerats av NPM. 

Relaterat till forskningsfråga 1: Hur ser offentliga organisationers externa 

digitala kommunikationsprocesser ut mot medborgare, samt vilka utmaningar finns 

relaterat till detta?, framgår att det har skett en tydlig förändring i hur 

organisationer kommunicerar externt i digitala kanaler idag, där det finns en vilja 

att röra sig från den traditionella synen på kommunikation som 

informationsspridning och istället etablera ett utifrån-och-in perspektiv. Empirin 

understryker att denna förändring främst berör de offentliga organisationer som 

influerats av NPM. En utmaning som kommer till följd av digitaliseringen och 

etableringen av ett utifrån-och-in perspektiv är svårigheter med att rikta 

kommunikation mot specifika segment, då klassisk marknadsföring i kombination 

med offentliga organisationers kommunikativa uppdrag, gör att all kommunikation 

ska vara tillgänglig för alla. Den slutsats som kan dras i relation till forskningsfråga 
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1 är att offentliga organisationers nuvarande externa digitala 

kommunikationsprocesser är baserade på traditionella marknadsföringsinsatser och 

en idé om informationsspridning, men att det finns en vilja att röra sig mot ett 

utifrån-och-in perspektiv där medborgarens intressen och behov står i centrum. 

Trots att vi ser att många organisationer kommunicerar med medborgare i 

digitala plattformar, vilket Hubspot (2018) menar är en del i Inbound Marketing, så 

finns det stora utmaningar relaterat till den externa digitala kommunikationen mot 

medborgare. Hanteringen av persondata och de regleringar som finns kring detta 

skapar hinder för organisationer i att använda sig av olika digitala tjänster och 

plattformar. 

Relaterat till forskningsfråga 1 kan vi se att en majoritet av de intervjuade 

organisationerna använder begrepp som kund och marknadsföring. Däremot 

framgår att en majoritet av organisationerna anser att det finns en utmaning kring 

användandet av begrepp relaterade till privata företag och försäljning, exempelvis 

marknadsföring. Med utgångspunkt i Kotler et al. (2005) resonemang kring 

marknadsförings tydliga association till privata företag och försäljning, uppstår ett 

tydligt behov av en ny benämning på Inbound Marketing för offentliga 

organisationer. Detta skulle minska den pedagogiska utmaningen i 

implementeringen av denna typ av strategi i offentliga organisationer. Med 

utgångspunkt i detta så föreslår vi en svensk term som tydliggör meningen med 

denna strategi: vägledande kommunikation. 

Som tidigare nämnt har utvecklingen inom marknadsföring inneburit ett behov 

av att använda sig av en pull-strategi där kunden självmant rör sig in i en kundresa 

(Dakouan et al., 2019). På grund av denna utveckling har Inbound Marketing 

kommit till stor nytta då marknadsföringsstrategin utgår ifrån att förse relevant och 

värdefull information till kunder som redan har ett etablerat intresse (Hubspot, 

2018).   

Relaterat till forskningsfråga 2: Hur relaterar och lämpar sig Inbound 

Marketing, dels till hur medborgare tar del av information, dels till organisationens 

nuvarande externa digitala kommunikationsstrategi? så framgår det utifrån empirin 

att Inbound Marketing relaterar till de offentliga organisationer vars externa digitala 

kommunikationsstrategi influeras av ett utifrån-och-in perspektiv. Vidare kan vi se 

att Inbound Marketing i dessa fall lämpar sig som strategi för att implementera detta 

utifrån-och-in perspektiv, där de offentliga organisationerna bemöter medborgarnas 
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etablerad intressen och behov, för att underlätta den kommunikativa processen där 

medborgaren tar del av information. En utmaning som framkommer i etableringen 

av ett utifrån-och-in perspektiv är svårigheter att rikta kommunikation mot 

specifika segment. Detta eftersom klassisk marknadsföring i kombination med 

offentliga organisationers kommunikativa uppdrag gör att all kommunikation ska 

vara tillgänglig för alla. Här tillför Inbound Marketing ett värde, som klassiska 

marknadsföringsstrategier ej kan tillföra, i att kunder självmant rör sig in i en 

kundresa då information och innehåll baseras på deras behov och intressen. Detta 

kan exemplifieras genom att information som publiceras av organisationer inte 

måste segmenteras enligt klassisk marknadsföringsstrategi, utan att informationen 

finns tillgängligt för alla medborgare där de individer som är intresserade av 

informationen fångas upp i kundresan.  

Det framgår att majoriteten av organisationerna som intervjuats använder delar 

av Inbound Marketing som sökordsoptimering, sociala medier, Content Marketing 

och Email Marketing. Detta tycks bero på det som Opreana och Vinerean (2015) 

resonerar kring, att traditionell marknadsföring inte längre är lika effektivt i att 

kommunicera information mot mottagare, något som stöds av intervjuerna. Det 

framkommer även att en utmaning i användningen av digitala kanaler då 

hanteringen av persondata är reglerad för offentliga organisationer.   

Sammanfattningsvis kan forskningsfråga 1 besvaras med att vi ser att offentliga 

organisationers externa digitala kommunikationsprocesser mot medborgare ser 

olika ut beroende på om dessa är mer traditionella offentliga organisationer eller 

om de influeras av NPM. Vidare ser vi att digitala kanaler är allt viktigare i den 

externa kommunikationen, samt att det tycks ske en förflyttning mot ett utifrån-

och-in perspektiv, främst hos de organisationer som influeras av NPM. 

Vidare kan forskningsfråga 2 besvaras genom att studien påvisar ett tydligt 

värde i att offentliga organisationer använder sig av Inbound Marketing i den 

externa digitala kommunikationen mot medborgare utifrån en förståelse kring 

vikten av ett utifrån-och-in perspektiv i kommunikationen mot medborgare. Detta 

relaterat till den nuvarande utmaning som identifierats i de offentliga 

organisationernas strategi om att rikta information mot medborgare. Utöver detta 

så framgår det av Opreana och Vinerean (2015) att Inbound Marketing-strategi kan 

tillföra ett värde utifrån perspektivet av kostnadseffektivitet, då detta är en fråga 

som är prioriterad av samtliga organisationer. Vidare menar vi att det inom 
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offentliga organisationer krävs mer kunskap och utbildning på området Inbound 

Marketing för att använda sig av teorin på ett strategiskt vis och därmed till fullo ta 

del av fördelarna med strategin. Denna studie har således varit relevant för 

forskningsområden relaterade till strategisk kommunikation och marknadsföring 

genom att belysa de potentiella värden som finns i att implementera Inbound 

Marketing (sv. vägledande kommunikation) i offentliga organisationer. Vidare 

bidrar studien till att lyfta fram de strategiska utmaningar som finns relaterat till 

användning av denna marknadsföringsstrategi.  

5.1 Begränsningar 

Till att börja med ska det uttryckas att författarna av denna studie inte har en agenda 

att försöka bevisa att Inbound Marketing är gynnsamt och att det ska implementeras 

i offentliga organisationer. Studien undersöker endast möjligheten av att 

implementera Inbound Marketing i offentliga organisationer och undersöka om det 

finns ett värde att använda det inom de intervjuade organisationerna.   

En begränsning som är viktig att ta i beaktning är att detta resultat inte går att 

generaliseras mot andra offentliga organisationer, utan att det endast kan ge 

indikationer på ett värde i användandet av Inbound Marketing. Urvalet kan även ses 

som en begränsning eftersom det består av olika typer av offentliga organisation 

och inte avgränsas till exempelvis myndigheter. Att urvalet består av 10 

intervjupersoner på 10 olika offentliga organisationer kan vidare begränsa studien 

då ett större urval eventuellt resulterar i större mättnad (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Vi uppfattade i slutet av intervjuprocessen en mättnad från den insamlade empirin, 

då tydliga teman återkom.  

Ytterligare en begränsning är att författare i kvalitativa intervjustudier lämnas 

med ett tolkningsmonopol, där deras tolkningar av intervjupersonernas uttalanden, 

samt valen av uttalanden från intervjuerna styrs av författarna (Kvale & Brinkmann, 

2009). Kvale och Brinkmann (2009) uttrycker även att det finns en begränsning 

med intervjuer då författarna översätter tal till text, där subtexten och 

misstolkningar kan ske i vidare tolkning av textmaterialet.  
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5.2 Framtida forskning  

I och med den rådande kunskapsbristen på ämnet Inbound Marketing inom 

offentliga organisationer, samt slutsatsen kring att strategin kan ha ett värde i de 

undersökta organisationerna, uppmuntras vidare forskning på ämnet. Denna studie 

undersöker enbart ett potentiellt värde i denna typ av strategi utifrån ett kvalitativt 

tillvägagångssätt. Vidare hade det varit fördelaktigt med kvantitativa studier där 

man konkret undersöker effekterna av Inbound Marketing i denna typ av 

organisation utifrån kvantitativ data.  

Vidare hade det varit värdefullt att undersöka studien i en annan kontext, 

exempelvis att studien utförs i ett annat land för att se hur olika länders förhållningar 

till hur digitaliseringen påverkar offentliga organisationers kommunikativa arbete. 

Detta kan ge utrymme för att kunna säkerställa ett mer djupgående resultat som kan 

bidra till en större generaliserbarhet. 

Avslutningsvis rekommenderar vi vid framtida forskning att använda termen 

vägledande kommunikation, i syfte att minska den pedagogiska utmaningen kring 

begreppet Inbound Marketing.  
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga A. Intervjuguide  

Tema Fråga Analytiskt syfte 

Bakgrund Vilken är din roll? Vilken roll har 

intervjupersonen  

Kommunikationsmål Använder ni er av 

målsättningar för er 

kommunikation mot 

medborgare? 

 

Vad är syftet med er externa 

kommunikation med 

medborgarna? 

 

Vilket är det önskade värdet 

i kommunikationen? 

(medvetenhet eller 

meningsskapande) 

Analysera utifrån NPM (att 

arbeta mot specificerade mål 

eller ej), samt grundläggande 

värden som de önskar skapa. 

Kommunikationen idag 

 

 

Hur ser ni på era 

intressenter? (kund eller 

medborgare) 

 

Är kostnadseffektivitet 

viktigt för er i 

kommunikation? 

 

Skulle du säga att ni 

använder er av 

marknadsföring/ser på den 

som marknadsföring? 

 

Är era medarbetare 

ambassadörer för 

kommunikationen? 

 

Vilka kanaler använder ni 

för att kommunicera mot 

medborgare? 

Grundsyn på intressenter 

(NPM)  

 

Är de måna om kostnaden 

för marknadsföringen 

(Analysera utifrån NPM, 

samt Inbound Marketing) 

Identifierar de sig med 

kommunikation som 

marknadsföring eller handlar 

det om 

informationsspridning, 

dialog osv (intressant utifrån 

NPM och Inbound 

Marketing) 

Ambassadörer används för 

att analysera utifrån NPM 

Kanalval används för att få 

insikt i hur olika digitala 

kanaler används idag? 
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Tycker du att 

digitaliseringen har påverkat 

hur ni arbetar med 

kommunikation?  

(intressant utifrån Inbound 

Marketing) 

Utmaningar med 

kommunikationen  

Ser du några utmaningar 

med den nuvarande 

kommunikationsstrategin 

mot medborgare? 

 

Finns det utmaningar med de 

kanaler ni kommunicerar i 

mot medborgare?  

Få insikt i om de upplever 

några svårigheter i deras 

kommunikation.  

 

 

Inbound marketing  Har du hört om Inbound 

Marketing? 

 

Har ni använt någon form av 

Inbound Marketing?  

 

Ser du några problem med 

Inbound Marketing i 

offentliga organisationer?  

 

Hur skulle det påverka 

GDPR? 

Medvetenhet och kunskap 

om teorin 

 

Används redan Inbound 

Marketing i någon offentlig 

organisation 

 

Kritik mot Inbound 

Marketing 

 

Insikter om Inbound 

Marketing i relation till 

persondata 
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7.2 Bilaga B. Kodningsschema - NPM 

Organisation Styrning 

och kontroll  

konkurrens Kundperspektiv Nytt språk 

Organisation 1 Ja Ja Ja Ja 

Organisation 2 Ja Ja Nej Ja 

Organisation 3 Ja Ja Ja Ja 

Organisation 4 Ja Nej Nej Ja 

Organisation 5 Ja Nej Nej Ja 

Organisation 6 Ja Nej Ja Ja 

Organisation 7 Ja Ja Nej Ja 

Organisation 8 Ja Nej Nej Nej 

Organisation 9 Ja Nej Ja Nej  

Organisation 10 Nej Nej Nej Nej 
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7.3 Bilaga C. Kodningsschema - Inbound Marketing 

Organisation Search Engine 

Optimization  

Social Media 

Marketing 

Content 

Marketing  

Email 

Marketing 

Organisation 1 Nej Ja Nej Ja 

Organisation 2 Ja Ja Ja Ja 

Organisation 3 Ja Ja Ja Nej 

Organisation 4 Ja Ja Nej Ja 

Organisation 5 Ja Ja Nej Nej 

Organisation 6 Ja Ja Nej Ja 

Organisation 7 Ja Ja Nej Nej 

Organisation 8 Ja Ja Nej Nej 

Organisation 9 Ja Ja Nej Ja 

Organisation 10 Ja Ja Nej Nej 
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7.4 Bilaga D. Kodningsschema - Utmaningar 

Organisation Att rikta 

kommunikatio

n 

Marknadsföring 

som begrepp  

Konkurrera Persondata/ 

GDPR 

Organisation 1 Ja Nej Ja Ja 

Organisation 2 Nej Ja Ja Ja 

Organisation 3 Ja Nej Ja Ja 

Organisation 4 Ja Ja Nej Ja 

Organisation 5 Ja Ja Nej Ja 

Organisation 6 Ja Ja Nej Ja 

Organisation 7 Ja Ja Ja Ja 

Organisation 8 Ja Ja Nej Ja 

Organisation 9 Ja Ja Ja Ja 

Organisation 10 Ja Ja Ja Ja 
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