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Abstract 
 
Parallel to the evolution of digital media in recent years, the buyer’s journey has 
changed. B2B-customers today let suppliers in at the end of the process rather than 
from the beginning. Marketing Automation addresses that problem and has emerged 
as a bridge between the sales and marketing processes as it support efficient and au-
tomated lead development. 
 
The purpose of this study is to examine how marketing automation affects the sales 
and marketing processes. What conditions are needed for an implementation? Will it 
increase profitability? 
   
We have therefore chosen to describe Marketing Automation, and in particular con-
sider whether the introduction of marketing automation means that sales and market-
ing organizations merges into one organizational unit? In the study, we have identi-
fied and described the modern buyer’s journey and what sometimes is called the rev-
enue department. 
 
We have found that Marketing Automation is relatively unexplored in a Swedish con-
text. To explore if the theory, which is largely based on international literature and 
research, can be transferred to a Swedish context, we have chosen to conduct a quali-
tative study and case study of suppliers of products and services in the area as well as 
companies, representing a knowledge based offering, which has implemented solu-
tions for marketing automation. 
 
In our analysis, there is a general consensus between suppliers and customers of the 
conditions for implementation, but we can also see how the results diverge, not least 
regarding aspects such as increase of revenue, ROI and collaboration between sales 
and marketing organizations. 
 
Our conclusion shows that marketing automation can lead to fulfillment of the core 
values of the company but has not been proven to lead to increased profitability au-
tomatically. We see profitability and ROI as potential areas of further exploration. 
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Sammanfattning 
I takt med att digitala medier har utvecklats under de senaste åren har köpresan för-
ändrats till att kunder idag i ett mycket senare skede släpper in leverantörer i dialogen. 
  
Marketing Automation adresserar den problembilden och har växt fram som en 
brygga mellan sälj- och marknadsprocessen. Systemet ger möjlighet att effektivt och 
automatiserat utveckla leads (potentiell kund). 
  
Syftet med denna studie är att undersöka hur Marketing Automation påverkar sälj- 
och marknadsprocesserna. Vilka förutsättningar krävs för en implementation? Ökar 
lönsamheten? 
   
Vi har därför valt att i det teoretiska ramverket beskriva Marketing Automation och 
bland annat undersöka om ett införande av Marketing Automation medför att sälj- 
och marknadsorganisationerna slås samman till en organisatorisk enhet. I studien har 
vi dessutom kartlagt och beskrivit den moderna köpresan och det som ibland kallas 
intäktsorganisationen. 
  
Vi har funnit att Marketing Automation är relativt outforskat i en svensk kontext. För 
att utröna om teorin, som i stor utsträckning bygger på internationell litteratur och 
internationella undersökningar, går att överföra till en svensk kontext har vi valt att 
genomföra en kvalitativ studie i form av en fallstudie av leverantörer av produkter 
och tjänster inom området samt företag, med den gemensamma nämnaren att de re-
presenterar ett kunskapsintensivt erbjudande och har implementerat lösningar för 
Marketing Automation.  
  
I vår analys finns en samsyn mellan leverantörer och kunder i förutsättningar för ett 
införande, men vi kan även se hur resultaten divergerar och pekar på implikationer, 
inte minst avseende måluppfyllnad och samverkan mellan sälj- och marknadsorgani-
sationerna. 
  
Vår slutsats visar bland annat att Marketing Automation kan leda till uppfyllnad av 
mjuka värden i företaget men har inte bevisats leda till ökad lönsamhet per automatik.  
Vi ser lönsamhet och Return on Investment (ROI) som ett område som bör utforskas 
vidare. 
 
 
 
 
Nyckelord: Marketing automation, content marketing, inbound marketing, köppro-
cess, intäktsorganisation, sales funnel, säljtratten, lead, lead nurturing, lead scoring, 
personas 
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1. Inledning 
 

Denna kandidatuppsats handlar om Marketing Automation, som är en mjukvara för 

att effektivisera och automatisera delar av sälj- och marknadsföringsarbetet, och hur 

ett införande förändrar företagens sälj- och marknadsprocesser. Uppsatsen tar av-

stamp i ett antal utmaningar som försäljning, marknadsföring och marknadsföringste-

orier står inför idag och leder vidare till ett resonemang kring vilken roll Marketing 

Automation skulle kunna spela i detta. Vi vill också belysa vilka förutsättningar som 

behöver uppfyllas för att det ska vara meningsfullt att implementera ett Marketing 

Automationverktyg så att företag som överväger detta får en förståelse för vad de ger 

sig in på och hur det möjligen kan påverka deras företag och deras måluppfyllelse.  

 

Vi har valt att genomföra studien med en kvalitativ metod och beskriver några få fö-

retag och deras arbete och slutsatser snarare än att vi gör anspråk på att teckna en 

allomfattande sanning för alla. Vi tror ändå att det finns saker att lära från dessa.  

 

Det förekommer en del förkortningar och begrepp i uppsatsen, dessa beskrivs i Bilaga 

1. 

 

 

Bakgrund och problemformulering 

Marknadsföringens utmaningar 
Säljorganisationer världen över har under de senaste decennierna haft en relationsdri-

ven strategi, att bygga relation med kunden och därmed i ett tidigt stadie av säljcykeln 

påverka kunden på ett för leverantören fördelaktigt sätt. CRM-systemens (Customer 

Relationship Management) intåg på marknaden på bred front under 2000-talet för-

stärkte detta och begreppet one-to-one marketing blev framgångsrikt. Denna bild tecknas 

av Evert Gummesson (red. Lagrosen & Svensson, 2006) som även pekar på svårig-

heterna i marknadsrelationer mellan två parter till förmån för nätverk.  

 

I tidigare marknadsteori fyllde leverantören en viktig funktion i att vägleda kunden, att 

tydliggöra behovet och föreslå en lämplig lösning. En framgångsrik leverantör kunde 

därmed styra kunden och bygga sitt värde som rådgivande vilket resulterade i en tydlig 

fördel vid konkurrensutsättning. I bästa fall skedde ingen sådan då leverantören byggt 

upp ett förtroende hos kunden.  

 

Relationen till kunden är fundamental även i framtiden men det traditionella säljarbe-

tet är sannolikt för resurskrävande och kostsamt under dagens förutsättningar. Leve-

rantörer söker därför nya strategier för att organisera sälj- och marknadsarbetet. Hur 

kan man återigen bli relevant och viktig för kunden och påverka tidigt i köpproces-

sen?  
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En möjlig framkomlig väg pekar strategierna kring content marketing på. Genom att 

skapa och distribuera värdefullt, relevant och konsekvent innehåll attraheras en utvald 

målgrupp och i slutändan kan företaget nå dem med försäljning. Innehållet kan kana-

liseras genom allt från kundtidningar, till bloggar, Facebooksidor och twitterkonton.  

 

I denna utveckling av nya marknadsaktiviteter har det uppstått ett behov att följa, 

tolka och agera på kundernas beteenden och det är där Marketing Automation kom-

mer in. Marketing automation är ett verktyg för att hantera leverantörernas behov av 

effektivare marknadsföring och säljarbete – en metod för att samla in data om kun-

ders digitala beteende för att kunna erbjuda försäljning. Men vilka krav ställs på före-

tag för ett framgångsrikt införande av Marketing Automation? När väl verktyget är 

infört, krävs nya strategier för att nå måluppfyllnad och bibehålla sin relevans för 

kunder? 

 

Marketing Automation 
Marketing Automation är en programvara som möjliggör effektivering av sälj- och 

marknadsföringsaktiviteter.  Syftet är att integrera sälj- och marknadsaktiviteter för att 

med hjälp av content marketing attrahera potentiella kunder, ge en relevant och väg-

ledande information och därefter engagera kunden till den grad att den bedöms vara 

mogen att bearbetas av säljorganisationen. Den huvudsakliga nyttan med mjukvaran 

är tidsbesparing, effektivisering och möjligheten att skala upp aktiviteter utan ökat 

resursbehov.  

 

Joel Järvinen och Heini Taiminen vid Universitetet i Jyväskylä kopplar samman con-

tent marketing med marknadsföring i sociala medier där sociala medier utmålas som 

ett antal kanaler eller verktyg för att leverera och dela innehåll. De beskriver Marke-

ting Automation som en mjukvara för att distribuera innehåll och skapa förtroende 

hos kunder genom att automatiskt generera användbart innehåll. Ju högre relevans 

innehållet har ju mer ökar interaktiviteten. Genom cookies och att använda IP-

adresser kartläggs kundens beteende och när kunden är så pass mogen att den är be-

redd att lämna ifrån sig kontaktuppgifter för att få ytterligare information kan en sälj-

kontakt skapas. (Järvinen & Taiminen, 2016)  

 

Dock finns det mycket litet skrivet om Marketing Automation och vilka förutsätt-

ningar som krävs för att det ska vara motiverat att överväga att arbeta med verktyget. 

Vi har till exempel inte hittat några sådana studier som omfattar Sverige. Detta kan 

göra det svårt att förstå vilken påverkan ett införande eventuellt kan ha på företaget, 

vad verktyget faktiskt gör och inte gör samt vilka effekter som är rimliga att förvänta 

sig vid ett införande. Bidrar den till exempel till att verkligen integrera sälj- och mark-

nadsaktiviteterna? Och till ökad lönsamhet genom högre kvalitet i försäljningsarbetet? 
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Hype Cycle 
Gartner Group har byggt en modell för att åskådliggöra införandet av ny teknik och 

dess utveckling - ”Gartner Hype Cycle”. Metoden är ett stöd för potentiella kunder 

att få en inblick i vilka möjligheter ny teknologi kan ge och hur de kommer kunden till 

nytta. Gartner beskriver det själva som när ny teknik introduceras med stora löften, 

hur skilja en hype från vad som är kommersiellt gångbart? (Gartner Group, 2016) 

 
Bild 1: Gartner Hype Cycle (Gartner Group, 2016) 
 
Kort sammanfattning av Hype Cycle: 
Varje Hype Cycle belyser de fem viktigaste faserna i en teknologis livscykel: 

 Technology Trigger: Ett potentiellt tekniskt genombrott blir startpunkt. I 

denna fas finns ofta inga användbara produkter och dess kommersiella bär-

kraft är oprövad. 

 Peak of Inflated Expectations: Tidig publicitet skapar ett antal framgångshi-

storier - ofta tillsammans med en mängd av misslyckanden. Vissa företag vidta 

åtgärder; många gör det inte. 

 Trough of Disillusionment: Intresset avtar i takt med att implementeringar 

misslyckas med att leverera. Leverantörer sållas ut. Investeringarna fortsätter 

endast om de överlevande leverantörerna förbättrar sina produkter till belå-

tenhet för tidiga användare. 

 Slope of Enlightenment: Fler exempel på hur tekniken kan gynna företagen 

börjar utkristalliseras och skapar ökad allmän förståelse. Andra och tredje ge-

nerationens produkter introduceras av teknikleverantörer. Fler företag finansi-

erar piloter; konservativa företag förblir försiktiga. 

 Plateau of Productivity: Teknologin kommer till allmän användning. Kriterier 

för bedömning av leverantörers livskraft definieras tydligare. Teknikens an-

vändbarhet och dess relevans ger tydliga resultat. 

(Ibid.) 
 
Gartner Hype Cycle bildar en utgångspunkt, att med ny teknik kommer löften som 

inte alltid infrias. Budbärare av dessa löften är leverantörer eller andra aktörer, rådgi-

vare, vars syfte är att skapa affärer med hjälp av den nya tekniken. 
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Marknadsföring i privata näringslivet 
Medan B2B-företag har omfamnat idén om kundfokusering, är det många som måste 

anpassa sig till kundens beteende. Det resulterar i enorma belopp som läggs på felrik-

tade aktiviteter. McKinsey har gjort en global undersökning på 30 betydande B2B-

organisationer vilken visar att hälften eller mer av marknadsföringskostnaderna är 

felriktade. De går till aktiviteter som endast i begränsad omfattning påverkar besluts-

fattare hos stora kunder och ger marginellt stöd till de säljare som försöker nå kun-

derna (Lingqvist & Plotkin & Stanley, 2013). 

 

Dessa förändringar i kombination med en förändrad köpprocess ställer stora krav på 

leverantörer att omdefiniera sin marknadsstrategi. Det är av betydelse för leverantörer 

att återta påverkansmöjligheten i kundens köpprocess med ett attraktivt budskap som 

bygger värde för kunden i sin informationsinhämtning. Leverantörer måste på ett 

kostnadseffektivt sätt styra mot en mer automatiserad marknadsföring och kund-

berarbetning. Det är av stor vikt att hitta verktyg som kan hantera denna förändrade 

marknadsstrategi. Företagen måste dessutom förändra sin organisation och sitt opera-

tiva arbete med de nya verktygen som möjliggörare. Kunskap och förmåga att arbeta 

med content marketing, att producera information av ny karaktär blir avgörande. 

 

 

Syfte    

Studiens syfte är att undersöka hur Marketing Automation påverkar sälj- och mark-

nadsprocesserna i ett antal privata företag. Vi vill teckna en bild över vilka förutsätt-

ningar som behöver vara uppfyllda för att det ska vara motiverat att implementera ett 

Marketing Automationverktyg. Vi vill också beskriva hur ett sådant verktyg kan bidra 

till företagets måluppfyllelse och skapa värde för företaget, beskriva vilka effekter det 

kan ge. Förhoppningsvis kan detta ge företag som överväger att införa ett Marketing 

Automationverktyg underlag för vilka frågeställningar de bör ställa sig och vad de kan 

förvänta sig att verktyget ska leverera.  

 

 

Forskningsfrågor 

- Vad är Marketing Automation och vad kan det fylla för funktion? 

- Vilka förutsättningar krävs för att kunna införa Marketing Automation? 

- Leder ett införande av Marketing Automation till ökad integration av sälj- och 

marknadsorganisationerna? 

- Leder Marketing Automation till ökad måluppfyllelse? 
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Bidrag och avgränsningar 

Bidraget förväntas vara både teoretiskt och praktiskt. Teoretiskt då vi förhoppningsvis 

kan visa på viktiga kriterier för införande av Marketing Automation liksom att bidra 

till definitionen av vad begreppet innebär, vad det förutsätter och leder till. Praktiskt 

då vi hoppas kunna visa på framgångsvägar. Slutsatserna kan förhoppningsvis använ-

das för att göra leverantörer och kunder bättre förberedda och mer lyhörda.  

 

Vi har valt ut ett antal företag och organisationer som representanter för privata nä-

ringslivet. De har det gemensamt att de är kunskapsintensiva, teknikvänliga och har 

en tydlig närhet till sina kunder. Däremot har vi valt att inte se dem som representan-

ter för någon specifik bransch eller företagsform, de får stå för sig själva. Företagen vi 

valt ut har i varierande grad infört Marketing Automation då vi tänker att det kan 

bidra med exempel på förutsättningar ur ett brett perspektiv. Vi gör således inga an-

språk på att teckna en heltäckande bild.  

 

Vi har valt att arbeta med företagen i något som vi beskriver som en svensk kontext. 

Trots detta gör vi inte några djupare internationella jämförelser utan vi menar att ef-

tersom företagen agerar i Sverige så blir kontexten svensk. Det har betydelse dels då 

det kan finnas förutsättningar som är särskilda i Sverige, dels då Marketing Automat-

ion är en relativt ny företeelse i Sverige och i och med det saknar teoretisk beskriv-

ning, vilket är något vi hoppas kunna bidra med.  

 

Som konstateras ovan ger det oss också en möjlighet att bidra till en definition av 

företeelsen.  

 

 

2. Metod 
Marketing Automation kan dels beskrivas i termer av ett fenomen baserat på den 

automatiserade marknadsföringsprocess som möjliggörs med programvaran Marke-

ting Automation. Marknadsföring är dessutom ett område med en hög grad av rörlig-

het och mottaglighet av nya metoder, termer och affärsidéer vilka bygger olika grad av 

värde.  

 

Utvecklingstakten inom IT är hög och nya teknologier och produkter tillkommer 

ständigt. Produkter som Marketing Automations uppkomst och utbredning på mark-

naden kan jämställas med en schumpeteriansk revolution. Enligt Schumpeter drivs 

utvecklingen av en process, en cykel av innovation, utbredning och imitation av en 

produkt och till sist framväxten av en ny innovation. Incitamentet med att komma 

med nya innovationer ligger i möjligheten att få så kallade entreprenörsvinster. En 

förtjänst entreprenören räknar med att erhålla innan produkten imiteras av andra fö-

retag. (Roos, von Krogh & Roos, 2004) 
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Förhållandet mellan konkurrens och branschstruktur är labilt och förändringar i 

branschstrukturen sker snabbt. Dagens produkter kan inom kort migreras med andra 

produkter och bilda nya möjligheter. (Ibid.) 

 

Då Marketing Automation som produkt är relativt tidig i sin produktlivscykel kan 

antagas att antalet införanden på den svenska marknaden ännu är förhållandevis få. 

Därmed är det rimligt att tro att leverantörer bygger bilden av produktens förtjänster 

och möjligheter, mot ett fåtal så kallade ”best practises”, kundbaserade erfarenheter.  

 

Mot bakgrund av ovanstående resonemang har vi därför valt att genomföra en utvär-

dering, processen att bedöma material och metoder när det gäller intern tillförlitlighet 

och konsistens eller genom jämförelse med externa kriterier, av införande av Marke-

ting Automation (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012). Stämmer leverantörernas bud-

skap om programvarans förtjänster och tillvägagångssätt för implementation med 

kundernas erfarenhet av desamma? Erhåller kunderna den nytta som leverantörerna 

förespeglar? Vi vill även kartlägga vilka mål och strategier kunderna anger med im-

plementationen. Tar kunderna sig an leverantörernas val av strategier och metoder 

eller kan vi se en framväxande strategi som avviker från leverantörernas direktiv 

(Roos, von Krogh & Roos, 2004)?  

 
I vårt förarbete, thesis proposal, till denna studie har vi funnit begränsat med inform-

ation om Marketing Automation och erfarenheter av implementationer på den 

svenska marknaden. Merparten av litteratur och information har sitt ursprung från 

leverantörer av produkter och/eller tjänster. Marketing Automation introducerades 

först på den amerikanska marknaden och där finns de etablerade leverantörerna. De 

är källor till information och vi finner även en stor mängd marknadsundersökningar, 

men i en amerikansk kontext. Är dessa överförbara till en svensk kontext? Med leve-

rantörer menas i detta avseende tillverkare av produkten. När vi i ett senare skede 

hänvisar till leverantörer i vår undersökning avser vi återförsäljare av produkterna på 

den svenska marknaden samt associerade tjänster. 

 
Mot bakgrund detta av har vi valt att med en induktiv ansats genomföra en kvalitativ 

studie av fenomenet Marketing Automation. Kvalitativ för att vi vill undersöka och 

förstå förhållanden på den leverantörsdrivna marknaden för Marketing Automation. 

Induktiv i den aspekten att vi vill utveckla det befintliga teoretiska perspektivet som 

finns i existerande litteratur baserat på vår analys av insamlat data. Fenomenet definie-

rar vi med: Programvaran Marketing Automation, hur den används och hur organisat-

ionen samverkar i sitt nyttjande (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012).  

 

Då vi sätter fokus på den svenska kontexten har vi valt metoden illustrativ fallstudie. 

Illustrativ i den meningen att vi undersöker och illustrerar eventuella nya och ovän-

tade erfarenheter och tillämpningar som resultat av de undersökta företagens imple-

mentering av Marketing Automation (Collis & Hussey, 2014). 
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Varje intervju är viktig för att inhämta kunskap om det enskilda företagets egenskaper 

och omständigheter (exempelvis organisation, utbud, kunskap i ämnet). Valet av fall-

studie anser vi motiveras av att vi avser: 

 Undersöka ett samtida fenomen på djupet och i dess verkliga sammanhang, 

speciellt då gränserna mellan fenomen och kontext inte är klarlagt. 

 Hantera situationer där det finns fler variabler av intresse än enskilda mät-

punkter  

 Dra nytta av det teoretiska ramverk vi avser bygga, med utgångspunkt från 

befintlig litteratur, som guide inför insamling och analys av empiriskt data 

 Genomföra en flerfallsstudie och därmed jämföra skillnader och likheter mel-

lan intervjuobjekt. 

(Ibid). 
 

Nyckelbegrepp 
Vi har valt att formulera våra studie och analys kopplat till några centrala nyckelbe-

grepp. Dessa kan härledas till våra forskningsfrågor, men nyckelbegreppen har även 

bekräftats i våra intervjuer med leverantörerna.  

 
Förutsättningar Aktiviteter och åtgärder vilka är nödvändiga i någon form för 

en framgångsrik implementation av Marketing Automation 

Måluppfyllelse Uttryckta mål innan införande samt uppfyllelse av dessa som 

en konsekvens av införandet av Marketing Automation. 

Helhetssyn Ledningens engagemang och organisationens samverkan  

 

Med utgångspunkt i nyckelbegreppen har vi skapat tematiserade frågor som underlag 

för semistrukturerade intervjuer. 

 

 

2.1 Uppsatsens struktur 

Enligt principen för fallstudie genomförs studien i följande faser (Collis & Hussey, 

2014): 

Bild 2, processen för fallstudie, (Collis & Hussey, 2014) 

Val av företag (case) 
Då vi ej genomför en kvantitativ studie med krav om statistisk jämförbarhet har vi 

inte valt företag baserat på bransch, storlek etc. Vi har valt att använda ej homogena 

företag då vi ser att detta kan utveckla våra teorier genom att skillnaderna mellan före-

tag kan påvisa gemensamma faktorer i genomförande och resultat, eller olika erfaren-

Val av företag
Preliminär 

undersökning
Datainsamling Analys Rapport
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heter av desamma. Vi ansåg att detta kan utveckla våra teorier samt att erhålla nya 

perspektiv på de förutsättningar leverantörerna beskriver (Ibid.)  

Våra preferenser i valet av företag har varit: 

 

Leverantörer -erbjuder tjänster som hjälper företagen formulera strategier för sälj- 

och marknadsarbetet  

-erbjuder tjänster som stödjer företag vid implementation av Marke-

ting Automation. 

-erbjuder programvaran Marketing Automation 

 

Kunder -implementerat programvaran Marketing Automation 

-karaktäriseras av kvalificerat produkt- och tjänsteerbjudande 

 

Del 1 i studien, intervjuer med leverantörer, fyller en viktig funktion. Dessa intervjuer 

positionerar oss i ämnet och bildar en kompass inför den efterföljande empiriin-

samlingen. 

 

För utförlig beskrivning av respondenterna, se 2.4 Beskrivning av företag och re-

spondenter. 

 

Preliminär undersökning 
Enligt Collis & Hussey finns olika synsätt inom teorin huruvida forskaren skall ha ett 

öppet och opåverkat sinne inför studie, medan andra menar att forskaren angriper 

studien med antingen explicita eller implicita teorier. Vi har valt att i vår Thesis pro-

posal inhämta nödvändig förkunskaper för att positionera och rikta vår undersökning 

och för att ge oss kunskaper som gör att vi kan föra fördjupade resonemang med 

respondenterna då vi uppfattar det som att det ger undersökningen ytterligare djup. 

 

Datainsamling 
Vår datainsamling är uppdelad enligt följande: 

 

Teori 

Inledningsvis tecknas ett teoretiskt ramverk som undersökningen tar avstamp emot.  

 

Intervjuer del 1 - leverantörer  

Utifrån det underlaget presenteras först två intervjuer i den första delen av undersök-

ningen. Dessa intervjuer syftar till att fördjupa förståelsen för hur problematiken ser 

ut i praktiken och bidra till att frågeställningar och påståenden för det fortsatta arbetet 

klarnar. Intervjuerna genomfördes med ett företag som agerar rådgivare för verksam-

heter som vill förändra och utveckla sin sälj- och marknadsorganisation och med ett 

företag som arbetar med att hjälpa företag med digital kommunikation och som även 

säljer och implementerar Marketing Automationsystem. Utifrån forskningsfrågorna 
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sammanställdes ett antal fördjupade frågeställningar och teman som sedan prövats i 

del 2.  

 

Intervjuer Del 2 - kunder 

Utifrån frågeställningarna i del 1 intervjuades tre företag med olika förutsättningar 

som till olika grad implementerat olika Marketing Automationverktyg. Utifrån det 

samt forskningsfrågorna har vi kunnat se dels hur deras upplevelser av verktyget och 

implementeringen stämmer överens med leverantörernas från del 1, dels med det 

teoretiska ramverk som beskrivits.  

 

För insamling av empiriskt material genomfördes semistrukturerade intervjuer. Vi 

ansåg det ej möjligt att arbeta med strukturerade intervjuer då vi sökte efter okända 

beteenden och förklaringar. Ej heller ostrukturerade intervjuer var aktuellt då vi ville 

utgå från våra tema och en viss struktur för att strukturera analysarbetet. Vi har valt 

intervjutekniken då vi utgår från de tema vi identifierat genom våra forskningsfrågor 

och nyckelbegrepp. Varje tema kompletteras med några nyckelfrågor som får något 

olika användning vid varje intervju. Det ger oss möjlighet att variera frågorna ställt i 

relation till respondentens organisation och kontext avseende såväl ordning som be-

tydelse och följdfrågor. De sistnämnde blir viktiga då respondentens svar kan ge 

oväntade insikter vilka kan kräva ytterligare frågor för att täcka och fördjupa det spe-

cifika området. (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012) 

 

För att undvika datakvalitetsproblem har vi förberett oss enligt följande: 

 Bygga en kunskapsbas inför intervjun via det teoretiska ramverket 

 Utvecklat teman för intervjuerna samt delgivit referenterna denna information 

innan intervjun i form av våra forskningsfrågor, se bilaga 2 – Information till 

respondenterna 

 Intervjuerna har genomförts i lokal med bra akustiska förutsättningar för samtal 

och inspelning av detsamma. 

 

Intervjuerna har transkriberats, tidskodats och anonymiserats. Undersökningsmateri-

alet har sparats på en behörighetsstyrd samarbetsyta dit endast författarna har access. 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2012) 

 

Analys 
Vi använder oss av en ”cross-case” analys för att beskriva likheter och skillnader, le-

verantörer vs kunder samt kunder vs kunder, samt för identifiera gemensamma möns-

ter. 

 

Vi har valt en induktiv ansats för analys av data. Vårt teoretiska ramverk beskriver 

Marketing Automation och dess funktionalitet samt den kontext vilken Marketing 

Automation befinner sig inom, dvs förutsättningar i form av Content Marketing och 
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strategier för användning. Avseende implementation och erfarenheter är vårt teore-

tiska ramverk mindre utvecklat och vi låter istället empirin vara ett verktyg för att 

utveckla teorier och begrepp. (Collis & Hussey, 2014). 

 

Primärdata från den första fasen intervjuer har vi sett bildar teman med vilka vi byg-

ger frågeställningar inför fas 2 och analyser. (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012) 

 

Vi har i arbetet valt att hålla ihop analyserna för del 1 respektive del 2 så att de pre-

senteras i samband med sammanfattningen av intervjuresultaten då vi bedömer att det 

blir lättare att följa resonemangen på det sättet. På samma sätt har vi resonerat i ana-

lysen av del 2 då den även innehåller jämförelsen med resultatet från del 1 och teori-

delen. Detta för att undvika för många upprepningar. 

 

Analysen ger oss slutsatser och underlag för en diskussion utifrån forskningsfrågorna.  

  

Rapportskrivning 
Rapporten har en kronologisk struktur avseende empiriinsamling och analys. Då re-

sultatet av intervjuer med leverantörer bildar grund för kommande intervjuer med 

kunder gör vi en analys och sammanställning av fas 1, leverantörer, innan vi presente-

rar empiri för fas 2, kunder. 

 

 

2.2 Etiska riktlinjer 

De etiska riktlinjerna som respondenterna erhållit innan intervjun, se bilaga 2 – In-

formation till respondenterna, utgår från Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Det inter-

vjuförberedande materialet innehåller uppgifter om information, samtycke, konfiden-

tialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

 

2.3 Kvalitetskriterier 

Objektivitet 
I en kvalitativ undersökning kan forskarens erfarenhet och preferenser påverka forsk-

ningsresultatet. I vår studie har en av forskarna viss bakgrundskunskap inom Marke-

ting Automation då företaget forskaren är anställd inom har implementerat Marketing 

Automation. Även om forskarna undviker att i intervjuerna med respondenterna på-

verka dessa finns naturligtvis en risk att så sker i samtalet som förs. Objektiviteten 

bedöms inte påverkas av detta faktum då undersökningen har genomförts utan selek-

tering av data eller på annat sätt påverkat forskningsresultatet. Tvärtom, detta har 

bidraget med en viss förkunskap om programvaran Marketing Automation och tillvä-

gagångssätt för implementation (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012). ..........................  
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Trovärdighet och autenticitet 
Våra respondenter har en lång yrkeslivserfarenheter från sina respektive roller och 

arbetsområden. Deras kunskap inom det aktuella området, marknadsföring, är därför 

god. Leverantörerna har inom sina bolag arbetat fram metoder baserat på många års 

erfarenheter. Deras svar är detaljrika och initierade och avser endast deras egna upp-

levelser. (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012) 

 

Samtliga intervjuer har genomförts av bägge forskarna samt har spelats in. 

Forskarna har god kunskap om intervjuteknik genom mångårig chefsbakgrund och 

därmed mycket god vana av intervjusituationer i samband med rekrytering. (Ibid.) 

 

Vi har kontinuerligt antecknat och noterat grunder för ställningstaganden. Doku-

mentationen har full spårbarhet genom versionshantering vilket medför goda möjlig-

heter att härleda. (Ibid.) 

 

 

2.4 Beskrivning av företag och respondenter 

Rådgivaren 

Vid ett webinarium presenterade företaget intressant information avseende den för-

ändrade köpresan. Rådgivaren pekar inte explicit på införande av Marketing Automat-

ion som en lösning. Snarare betydelsen av att förändra strategierna för marknads- och 

säljarbetet och med olika metoder möjliggöra att leverantörer (leverantörer i allmän-

het, Rådgivarens potentiella kunder) erhåller en förnyad relevans för dess målgrupp. 

Vi ansåg att Rådgivarens kunskap och tjänster bildade en bra grund för den fortsatta 

undersökningen. Genom personliga kontakter med en av grundarna på företaget gavs 

möjlighet till intervju. 

 

Leverantören 

”Leverantören” är leverantör av tjänster och programvara för Marketing Automation. 

De är även samarbetspartner till Rådgivaren samt leverantör av Marketing Automat-

ion till en av forskarna. Leverantören har även en position på den svenska marknaden 

där de är en av de leverantörer som i stor utsträckning bidrar med kunskap i ämnet 

via bloggar, podcast och artiklar på företagets hemsida. Valet av ”Leverantör” blev 

därför enkelt då denna kund-leverantörsrelationen möjliggjorde en enklare kontakt 

med respondenten. Ingen av forskarna känner dock eller har träffat respondenten 

tidigare och det finns ingen form av personlig relation. 

 

Kunder 

Vi har i studien valt ut 3 företag. Samtliga representerar kunskapsintensiva företag. Se 

även ”2.1 Uppsatsens struktur” angående preferenser för val av kunder. Urvalet har 

genomförts enligt metoden Snöbollsurval, där respondenter har identifierats genom 

tips från Leverantören samt annan person. 
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Nedan sammanställning av samtliga i studien ingående företag. 

Rådgivaren 
 

   

Omsättning 2015, 
MSEK 

5 Antal anställda i 
Sverige 2015 

Uppgift saknas 

Företagskategori 
(källa ekonomi-
fakta.se) 

Uppgift saknas Arbetat med 
Marketing 
Automation se-
dan år: 

2016 

Svensk näringsgren-
sindelning - SNI 

Datakonsultverksamhet 

Beskrivning av företa-
get 

Företaget består av erfarna medarbetare som alla haft le-
dande operativa befattningar i olika verksamheter. Dess 
verksamhet är att utveckla och optimera företagets kun-
ders sälj- och marknadskanaler för att skapa effektivitet 

och lojalitet.  De har djup erfarenhet av såväl sälj- som 
marknadsarbete på operativ och strategisk nivå. Respon-
denten, partner och en av företagets grundare, är själv 
verksam i uppdrag för större organisationer att driva för-
ändrings- och affärsutvecklingsarbete med fokus på att 
skapa affärer och intäkter, ofta genom återförsäljare och 
distributörer. Företaget agerar även rådgivare för de kun-
der som vill förändra sin sälj- och marknadsprocess som 
effekt av det förändrade köpbeteendet. Ett behov som i 
vissa fall kan medföra rekommendation om implementat-
ion av Marketing Automation 
 
Intervjun genomfördes i företagets lokaler i Stockholm, 15 
juni 2016 och tog cirka 120 minuter. Transkriberingen 
färdigställdes 2016-08-19.  
 

 

Leverantör 
 

   

Omsättning 2015, 
MSEK 

4 Antal anställda i 
Sverige 2015 

4 

Företagskategori 
(källa ekonomi-
fakta.se) 

Mikroföretag Arbetat med 
Marketing 
Automation se-
dan år: 

- 

Svensk näringsgren-
sindelning - SNI 

Övriga företagstjänster. 

Beskrivning av företa-
get 

Företaget uppger att de finns till för att skapa ett näringsliv 
där människor kommunicerar och gör affärer med 
varandra fokuserat på maximal nytta för alla inblandade 
parter. Intervjun genomfördes med företagets grundare 
och VD, hädanefter kallad respondenten. Företaget erbju-
der tjänster där de helt tar ansvar för sina kunders digitala 
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marknadsföring, stödjer kunder att arbeta med digital 
marknadsföring och försäljning, utbildar och inspirerar i 
exempelvis social selling, content marketing och digital 
tillväxtstrategi samt erbjuder tilläggstjänster inom sökords-
optimering, social media och Marketing Automation.  
 
Intervjun genomfördes under 90 minuter i företagets loka-
ler i Stockholm den 24 augusti 2016. Transkriberingen 
färdigställdes 2016-09-17.  
 

 

Företag A 
 

   

Omsättning 2015, 
MSEK 

2 * Antal anställda i 
Sverige 2015 

2 * 

Företagskategori 
(källa ekonomi-
fakta.se) 

Mikroföretag * Arbetat med 
Marketing 
Automation se-
dan år: 

2016 

Svensk näringsgren-
sindelning - SNI 

Teknisk konsultverksamhet inom elteknik * 

Beskrivning av företa-
get 

Företag A är ett litet företag som arbetar med en mobil 
lärplattform där ett företag exempelvis kan utbilda sina 
chefer eller säljare i något uttalat ämne. På företagets hem-
sida presenteras ett tiotal personer men i själva verket be-
står företaget idag av grundare tillika VD:n och inom kort 
en säljare på 50 %. Utvecklingsteamet består av konsulter 
som köps in från ett företag i Ukraina. Företaget är en del i 
ett moderbolag och startades 2015 och arbetet med mark-
nadsplattformen inleddes under våren 2016. Då företaget 
är nystartat och redan från början arbetat med content 
marketing och Marketing Automation så innebär det att de 
frågor som handlat om att jämföra situationen för respek-
tive efter en implementering lyfts bort ur intervjun.  
 
Intervjun genomfördes i det företagshotell i Gustavsberg 
där företaget hyr lokaler den 12 september 2016. Intervjun 
genomfördes under 60 minuter. Transkriberingen färdig-
ställdes 2016-09-17.  
 

*) Uppgifterna avser moderbolaget.  
 

Företag B 
 

   

Omsättning 2015, 
MSEK 

766 Antal anställda i 
Sverige 2015 

579 

Företagskategori 
(källa ekonomi-
fakta.se) 

Stort företag Arbetat med 
Marketing 
Automation se-

2014 
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dan år: 

Svensk näringsgren-
sindelning - SNI 

Konsultverksamhet avseende företags organisation 

Beskrivning av företa-
get 

Företaget levererar avancerade system och tjänster inom 
bland annat ERP och e-handel. Bolaget finns i Sverige 
samt ytterligare ett antal länder. Respondenten är mark-
nadschef och har verkat i bolaget i cirka 2 år. Kort därefter 
startade företaget implementering av Marketing Automat-
ion 
 
Redan under den inledande presentationsfasen börjar re-
spondenten beskriva företa-gets marknadsorganisation, 
vilken är målmedvetet byggd av respondenten enligt me-
todiken för inbound marketing. Inbound marketing är 
genomgående under intervjun den röda tråden.  
 
Intervjun genomfördes i företagets lokaler i Stockholm 
den 16 september 2016 under 90 minuter. Transkribering-
en färdigställdes 2016-09-19. 
 

 

Företag C 
 

   

Omsättning 2015, 
MSEK 

265 Antal anställda i 
Sverige 2015 

140 

Företagskategori 
(källa ekonomi-
fakta.se) 

 Medelstort före-
tag  

Arbetat med 
Marketing 
Automation se-
dan år: 

2014 

Svensk näringsgren-
sindelning - SNI 

Konsultverksamhet avseende företags organisation, samt  
Arbetsförmedling och rekrytering 

Beskrivning av företa-
get 

Respondenten i den sista intervjun berättar om sina erfa-
renheter som marknadschef från 2 olika företag. I företag 
C1 arbetade han mellan 2011 och 2013 och i företag C2 
arbetar han på halvfart sedan 2013. Det är framförallt erfa-
renheterna från implementeringen i Företag C2 som utgör 
grund för kommande analys så med Företag C avses såle-
des Företag C2. Vi har dock valt att även beskriva företag 
C1 som en fond för resonemangen för företag C2.  
 
Företag C2 erbjuder lösningar för att stödja VD:ar med 
organisationsutveckling, konsulttjänster och rekrytering.  
 
2013 grundande Respondenten tillsammans med respon-
denten i intervjun med Leverantören tidigare i undersök-
ningen det Leverantörsföretaget i Del 1. Det finns således 
en särskilt stark koppling mellan Leverantören och Företag 
C som bör uppmärksammas och som skulle kunna på-
verka hur respondenter väljer att besvara frågorna.  
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Respondenten arbetar fortfarande för Leverantören och 
intervjun genomfördes i deras lokaler i Gamla stan den 23 
september 2016 och tog 90 minuter. Transkriberingen 
färdigställdes 2016-09-24. 
 

 
 

 

3. Teoretiskt ramverk 
I det teoretiska ramverket inleder vi med att kort fördjupa de frågeställningar som 

uppkom under problembeskrivningen i det första avsnittet, 3.1. Därefter behandlar vi 

ett antal delområden som vi stött på i arbetet och som tillsammans bidrar till att ge en 

ram för möjliga Förutsättningar för Marketing Automation under avsnitten 3.2-3.6. I 

avsnitt 3.7 beskrivs Marketing Automation och i de två återstående avsnittet beskrivs 

några utgångpunkter för Måluppfyllelse (3.8) och Implementering (3.9), där även hel-

hetsperspektiven i företagen berörs helt kort.  

 
 

3.1 Den traditionella marknadsföringslogikens utmaningar  

Kotler och Porter har dominerat synen på marknadsföring sedan 70-talet och den 

amerikanska synen på marknadsmix och 4P (eller 5P eller 6P) har etablerats som en 

självklar grund. Sedan 70-talet har marknadsmixtanken kompletterats med manage-

mentmetoder. Segmentering och differentiering har blivit självklara begrepp kring att 

positionera sig. Fortfarande är utgångspunkten att det finns en kund och en leveran-

tör som levererar något till en kund. Denna bild tecknas och fördjupas i bland annat 

Birgitta Edbergs ”Social affärsutveckling i nätverksekonomin” (Edberg, 2013).  

 

Edberg menar dock att det idag sker ett paradigmskifte inom marknadsföringen. 

Mängden information som är tillgänglig för företag och privatpersoner ökar explos-

ionsartat samtidigt som andra kunders köpupplevelser ges allt större betydelse inför 

ett eventuellt köp: 

”Varje minut expanderar detta digitala universum, som varje individ har till-
gång till från mobilen. Transparensen i sociala medier, öppna samarbetsplatt-
formar och sensorer i allt fler produkter gör det möjligt att identifiera, analy-
sera och öka kunskapen om individuella konsumenters beteenden och förvänt-
ningar.” (Edberg, 2013)  

 
Tillgången till information och inte minst tillgången till andras köpupplevelser påver-

kar marknadslogiken till att behöva förhålla sig till en nätverksekonomi med mängder 

av sändare och mottagare i kontrast till tidigare kampanjinriktade marknadsmodeller 

med en sändare och en mottagare. (Edberg, 2013)  

 

Detta skifte uppmärksammas även av Philip Kotler och John A Caslione i ”Chaotics: 

The Business of Managing and Marketing in the Age of Turbulence” där en liknande 
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utmaning som Edbergs tecknas (Kotler & Caslione, 2009). Utifrån den beskrivs hur 

företag idag utvecklar färdigheter, system, processer och verksamhetsgrenar för att 

hantera den turbulens som uppstår när tidigare givna sanningar utmanas.  

 

Det tycks dock finnas vägar ur detta kaos och mörker, bland annat genom att se på 

värdeskapande på ett nytt sätt; att flytta fokus från produkt till upplevelse där kunden 

är aktiv under hela värdekedjan, från forskning och utveckling, via design, produktion 

och logistik till service (Pralahad & Rawaswamy, 2002). Inte minst kan webben under-

lätta för företag att arbeta kundorienterat då webben ger information om vad kunder 

gillar och inte gillar. Detta exemplifieras också av Edberg som ger flera exempel på 

hur marknadsföringskampanjer motverkats av företagens agerande eller av kundernas 

upplevelser, där kundernas upplevelser bedömts fått klart starkare genomslag inte 

minst via sociala medier (Edberg, 2013).  

 

Utifrån ovan resonemang och konstateras att individernas makt ökat nu när all in-

formation är sökbar från kundernas mobil. Vidare vill kunderna inte bli störda av 

säljare utan vill istället hantera sina behov när de uppstår, inte när säljare vill sälja.  

 
”Erfarenhetsutbytet i sociala medier gör att företagen inte längre har kontroll 
på berättelserna om varumärket. Det är istället kunderna och deras sociala 
nätverk som påverkar köp- och beslutsprocesserna. Det gäller både B2C och 
B2B. Åtta av tio affärer inom B2B initieras genom att köparen hittat sin le-
verantör online.” (Edberg, 2013)  

 
 

3.2 Content marketing – varför, hur och därför 

Vad är content marketing? 
En strategi för att möta och tillgodose kundernas behov av information kallas content 

marketing – eller innehållsmarknadsföring på svenska. Termen myntades av Joe 

Pulizzi som även grundade Content Marketing Institute. Flera uppsatser hänvisar till 

Content Marketing Institutes definition av content marketing (Jacobsson & 

Bruneheim, 2015) så även vi lånar och översätter deras definition:  

”Content marketing är marknadsföringsstrategi fokuserad på att skapa och 

distribuera värdefullt, relevant och konsekvent innehåll för att attrahera och 

behålla en utvald målgrupp - och i slutändan att genomföra lönsamma 

kundaktiviteter.”  

 (http://contentmarketinginstitute.com/what-is-content-marketing  160529) 

 

En något annorlunda definition innebär att det handlar om att prata med sina kun-

der utifrån vad de som är värdefullt för dem istället för att enbart prata om sina pro-

dukter. Genom att ge kunderna maximalt med kunskap, tips och inspiration blir de 

bättre kunder till de produkter som erbjuds (Arhammar & Staunstrup, 2016). Före-

tagen får samtidigt värdefull kunskap från kunderna genom interaktionen och kan 

http://contentmarketinginstitute.com/what-is-content-marketing
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genom det erbjuda produkter som bättre möter kundernas behov (Edberg, 2013).  

 

Företeelsen content marketing är inte en ny uppfinning, även om kanalerna idag ser 

annorlunda ut. De finns de som menar på att redan gamla grottmålningar fungerade 

som en slags content marketing. Ett annat återkommande exempel på tidig content 

marketing är hur John Deere sedan 1895 använt sin skrift The Furrow till att utbilda 

bönder i den senaste teknologin så att de kan använda företagets produkter (Lieb, 

2012) och därmed bli bättre kunder (eller kanske rent av förstå att det borde bli kun-

der). Sedan dess har tusentals företag använt content marketing för att öka sin lön-

samhet, inte minst på senare år. I boken ”Get content: Get customers” visar Pulizzi 

och Barret på anledningarna, framförallt för att barriärerna är borta (Pulizzi & Barret, 

2009):  

- Köparna accepterar innehåll från företagen mer än någonsin,  

- Köparna hittar 99% av köpinformationen själva och har därmed total 

kontroll över sin köpprocess,  

- Beroendet av att köpa mediautrymme har minskat,  

- Kostnaderna för att skapa och distribuera innehåll har krympt radikalt 

genom exempelvis Wordpress, Google, e-mail med mera och alla har till-

gång till verktygen,  

- Experter på innehållet finns överallt i organisationen och utanför. 

 

Varför content marketing? 
Genom content marketing kan företagen återta en position tidigare i kundernas 

köpprocess, istället för i slutet av den när de mest intresserar sig för priset. Genom 

att erbjuda innehåll påverkas kunden och vilka frågor den intresserar sig för. Företa-

gen måste därför befinna sig där kunderna finns med information eller upplevelser 

som kunderna uppskattar för att nå fram och det kan knappast åstadkommas genom 

traditionella annonser och kampanjer (Arhammar & Staunstrup, 2016).  

 

Fler och fler företag arbetar med content marketing och allt fler journalister anställs 

av vanliga företag istället för hos mediaföretagen. Betyder det att alla företag i värl-

den ska bli mediaföretag för att lyckas i sin marknadsföring? Inte riktigt, skillnaden 

syns i vad företagen tjänar pengar på. Mediaföretag gör sina förtjänster främst ge-

nom att sälja sitt innehåll till läsarna genom abonnemang och lösnummerförsäljning 

samt genom annonsförsäljning. I övriga företag skapas inte innehållet för att säljas 

till läsare eller annonsörer utan för att genom att attrahera och behålla kunder stödja 

företagets affärsmodell, det företaget tjänar sina pengar på. (Pulizzi, 2013). En slut-

sats det leder till är att det är viktigt att en content marketingstrategi är väl integrerad 

i företagets övriga verksamhet och ge stöd i olika delar av företagens säljprocess i 

mötet med kundernas köpprocess. Mer om detta senare.  

 

Pulizzi och Barret visar på flera företag som framgångsrikt använt sig av content mar-
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keting för att öka sin försäljning. Ett exempel de beskriver är hur företaget Blendtec, 

som tillverkar köksmixers, fått miljontals tittare till sina videos på temat ”Will it 

blend?”. I filmer testar de att mixa olika saker, exempelvis golfbollar, leksaker, magne-

ter och så vidare, se gärna www.willitblend.com för inspiration, där testas exempelvis 

om man kan mixa en iPhone SE. Enligt deras VD George Wright har deras detalj-

handel ökat med 500% tack vare filmerna. Även Nike beskriver liknande exempel 

(Pulizzi & Barret, 2009).  

 

Hur arbeta med content marketing? 
Att göra roliga videos är dock förmodligen inte en lösning som per automatik genere-

rar ökad försäljning för alla, det krävs mer av företagen för att attrahera och inte minst 

ta hand om potentiella kunder. En utmaning tycks i många företag vara samspelet 

mellan marknadsorganisationen och säljorganisationen. Våra litterateraturstudier pekar 

på ett stort behov av att samordna marknadsprocessen och säljprocessen så att man är 

överens om när en kund är mogen att kontaktas. Detta kallas ofta Lead Generation. 

Om denna överenskommelse saknas finns stora risker för glapp i samspelet som gör 

att potentiella kunder helt enkelt tappas bort. I denna överenskommelse kan Marke-

ting Automation spela en viktig roll genom att hålla koll på var i köpprocessen kun-

derna befinner sig och när kunden är tillräckligt kvalificerad för kontakt. Marketing 

Automation blir bryggan mellan content marketing och säljprocessen då det systema-

tiserar överlämningen mellan marknad och sälj. (Arhammar & Staunstrup 2016). 

 

Ett återkommande moment i content marketing är förekomsten i personas. Personas är 

typbilder av en målgrupp och beskriver exempelvis beteenden och prioriteringar. 

Personas är tänkta att hjälpa företagen med att ge ett ansikte på den som insatserna 

riktar sig till och utgör en viktig utgångspunkt för planeringen av content marketing-

aktiviteter (Arhammar & Staunstrup, 2016 samt Pulizzi, 2013). Utifrån varje personas 

köpresa kartläggs vilka problem som kunden står inför. Till varje problem kopplas 

därefter de budskap företaget vill förmedla, det vill säga till problem ett riktas budskap 

ett, till problem två riktas budskap två och så vidare inom varje position i köpresan 

och till varje persona. Slutligen väljs kanal eller kommunikationsinsats för att förmedla 

budskapet till varje persona där de befinner sig i köpresan. (Arhammar & Staunstrup, 

2016) 

  

Position i köp-

resan 

Personans pro-

blem 

Budskap 

Ovetande 1… 

2… 

1… 

2… 

Övervägande 1… 

2… 

1… 

2… 

Utvärdering 1… 

2… 

1… 

2… 

http://www.willitblend.com/


 

25 
 

Köpbeslut 1… 

2… 

1… 

2… 

Upplevelse 1… 

2… 

1… 

2… 

Lojalitet 1… 

2… 

1… 

2… 

Ambassadör 1… 

2… 

1… 

2… 

Tabell 1, version av bild från Arhammar & Staunstrup, 2016, sidan 33 

 

 

3.3 Inbound marketing 

En metod som ofta diskuteras i samband med content marketing är inbound marke-

ting. Begreppet är mer sentida än content marketing och fjärmar sig från traditionella 

marknadsföringstekniker, som man kallar Outbound Marketing, och man vill istället 

att kunderna ska komma till företaget. Liksom kring content marketing konstateras att 

dessa metoder blir allt mindre effektiva i digitaliserad värld och man söker en metod 

för att bemöta detta. (Halligan & Shah, 2014). Metoden lägger stort fokus på företa-

gets webbplats och att potentiella kunder ska drivas till denna. Webbplatsen ska fun-

gera som ett nav (hub på engelska) istället för en för en megafon eller en digital bro-

schyr. Det tänkta navet ska sjuda av liv och bjuda in till interaktion.  

 

Begreppet inbound marketing användes först av Brian Halligan och Dharmesh Shah 

2009 och har sedan spridit sig (Fishkin & Hogenhaven, 2013). Halligan och Shah har 

även grundat Hubspot som starkt driver begreppet framåt och ofta refereras det till 

Hubspot för att definiera inbound marketing (Jacobsson & Bruneheim, 2015). Enligt 

Hubspot innebär metoden att man driver trafik till företagets webbplats genom att 

erbjuda kvalitativt innehåll. Besökarna ska därefter konverteras till kunder, affären 

slutföras och kundens behov tillfredsställas enligt denna modell över kundens köp-

process (www.hubspot.com/inbound-marketing): 

 

Bild 31, modell för inbound marketing från www.hubspot.com/inbound-marketing, 161001 

 

http://www.hubspot.com/inbound-marketing
http://www.hubspot.com/inbound-marketing


 

26 
 

Attract – i det första steget lockas den ideala kunden till webbplatsen utifrån att man 

arbetar med personas och riktar sin kommunikation till dem. De verktyg som Hub-

spot lyfter fram omfattar bloggar, sökmotoroptimering, webbsidor och publicering i 

sociala medier. Genom aktiviteterna överförs den lyckligt ovetande intressenten till att 

bli en besökare.  

 

Convert – nästa steg syftar till att konvertera besökaren till ett lead, en potentiell 

kund. Det sker genom olika aktiviteter i form av landningssidor, aktivitetsknappar 

eller formulär som ska fyllas i. Syftet med aktiviteterna är att få tillgång till den poten-

tielle kundens mejladress för att kunna följa och kunna etablera en kontakt i framti-

den.  

 

Close – därefter är det dags att låta den potentiella kunden bli en riktig kund. Med 

hjälp av CRM, Marketing Automation, mejl och andra verktyg och stöd slutförs affä-

ren.  

 

Delight – Det avslutande steget innebär att även efter köpet behålla en relation till 

kunden för att möjliggöra spridning till andra potentiella kunder eller till efterköp. 

Verktyg i detta steg är exempelvis undersökningar, riktad information eller att följa 

vad kunden skriver i sociala medier.  

 

Bland företag som arbetar med Marketing Automation, content marketing, permiss-

ion marketing, inbound marketing och så vidare pågår en diskussion kring om in-

bound marketing är en del content marketing och i så fall vilken, eller om content 

marketing är en del i inbound marketing och så vidare. Vi ställer oss utanför den tills 

vidare och konstaterar att det finns ett överlapp mellan begreppen inbound marketing 

och content marketing där de i viss mån går i varandra och i viss mån skiljer sig från 

varandra. I denna studie uppfattar vi content marketing som en strategi för hur ett 

företag kan bedriva sitt marknadsföringsarbete medan inbound marketing snarare 

utgör en metod som kan användas inom denna strategi. I vår tolkning innebär det att 

man kan arbeta med content marketing utan att arbeta med metoden inbound marke-

ting och att inbound marketing utgår från arbetet med innehåll och därmed förutsät-

ter någon form av content marketingstrategi.  

 

 

3.4 Köpresan 

I den traditionella köpprocessen, bild 2 nedan, är företagets marknadskommunikation 

designad för att adressera köparen i samtliga steg. Traditionellt har företaget position-

erat sig redan i de tidigare faserna för att påverka köparen. 
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Bild 4: Kursmaterial, Internationell marknadsföring, Henning Robach, 2015. 

 

Det tycks dock ha skett en förskjutning från en relation mellan två parter till många 

relationer mellan flera parter i nätverk. Kunden genomför själv informationsinhämt-

ningen i större omfattning än tidigare och kontaktar säljaren först i ett senare skede 

när behovsbilden har förtydligats. Säljarens möjligheter till påverkan minskar vilket i 

förlängningen skulle kunna innebära att nuvarande marknadsaktiviteter blir missrik-

tade och ineffektiva. McKinseys undersökning från 2009 av mer än 20000 kunder 

från fem branscher och tre kontinenter visar hur kollaborativ köpresan har blivit och 

hur svårt det har blivit att influera kunder enbart genom envägs push-marknadsföring 

Som American Express’ marknadschef John Hayses uttryckte det ”vi gick från en 

monolog till en dialog. Massmedia kommer fortsatt spela en roll men den rollen har 

ändrats.” (Court, Elzinga, Mulder & Vetvik, 2009) 

 

Detta leder till att stora belopp felinvesteras. McKinsey har gjort en undersökning 

som pekar på att minst hälften av kostnaderna för marknadsföring går till insatser 

med låg säljpåverkan. (Lingqvist, Plotkin & Stanley, 2013) 

 

Andra undersökningar pekar på att uppemot 60-80 % av informationssökningen från 

köparens sida redan skett då säljaren kommer in i bilden och att det blivit allt viktigare 

att möta potentiella kunder än tidigare i köpprocessen, säljprocessen behöver föränd-

ras (Jacobsson & Bruneheim, 2015).  

 

Ännu tydligare manifesteras detta på konsumentmarknaden där vi konsumenter an-

vänder webbplatser, sociala medier, bloggar och andra liknande kanaler för att skaffa 

produkt- eller tjänstekunskap. En stor mängd webbplatser hjälper oss idag att betygs-

sätta produkter och leverantörer och via sociala medier ha konsumenten fått kontroll 

över sina egna kommunikationskanaler. Konsumenten föredrar att själv söka inform-

ation hen tror på än att förlita sig på reklamkampanjer. Och en missnöjd kund kan 

snabbt sprida sitt missnöje och kraftigt underminera förtroendet för ett företag eller 
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en produkt. I Europa uppges tilltron till recensioner vara upp till tolv gånger så stor 

som till information från tillverkarna (Edberg, 2013). 

 

Den förändrade säljcykeln innebär att leverantörer av tjänster och produkter, i såväl 

privat näringsliv som kommunala aktörer, måste agera annorlunda och skapa en digi-

tal närvaro. Det blir viktigt att ta position i kundens medvetande genom att erbjuda 

information som berikar kunden, allt ifrån white-papers om produkter och tjänster till 

produktblad, webinarier, video, bloggar med mera (Jacobsson & Bruneheim, 2015).  

 

 

3.5 Den traditionella säljprocessen 

Den traditionella säljprocessen är differentierad för olika branscher. Försäljning av 

mer komplexa produkter och tjänster baseras på Solution Selling, men även modeller 

som AIDA(S), Dagmar med flera är vanliga. AIDAS, akronym för Attention Interest 

Desire Action Satisfaction, är en term som används inom marknadskommunikation 

för de fem sätten att "aktivera" kunden på. Det sista "S"et har man på senare tid lagt 

till och det står för satisfaction - tillfredsställelse för kunden. Formeln bygger upp de 

flesta annonser och man brukar även lägga till awareness under det första "A"et, alltså 

Attention/awareness - detta för att annonsen skall både locka kunden, men samtidigt 

är hon försiktig vid det tillfället vilket man tar hänsyn till. Tanken med formeln är att 

kunden skall följa de fem stegen i processen: först se annonsen (den uppmärksam-

mas), därefter skapa ett intresse, sedan en längtan/lust varefter hon agerar. (Kotler, 

Keller, Bradley, Goodman & Hansen, 2012) 

 

Bild 5, Sales funnel, Säljtratten, enligt AIDA. Källa, www.mailmunch.com/blog/sales-funnel/ 

 

Säljtratten (Sales Funnel) har fyra steg som utgår från att skapa medvetenhet, intresse 

och slutligen affär. Denna process genererar leads och affärsmöjligheter. För att skapa 

leads avdelar företagen resurser i form av den egna organisationen som kontaktar 

kund i syfte att boka besök eller på annat sätt få kontakt med kund. Ett annat sätt är 

externt stöd via Telemarketing byråer som engageras för att kontakta kund och retur-

nera leads i form av bokade besök. 
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3.6 Intäktsprocessen  

I syfte att uppnå en effektivare sälj- och marknadsföringsorganisation samordnas 

vissa processer. I stället för de traditionella uppdelade strukturerna är det förmågan 

att skapa intäkter som står i fokus. 

 

Philip Kotler, Neil Rackham och Suj Krishnaswamy, välrenommerade profiler inom 

marknadsföring och säljteori beskriver i en gemensam artikel för Harward Business 

Review hur sälj och marknad kan utvecklas. När marknadsförutsättningarna förändras 

i form av specialisering eller ökad konkurrens rekommenderas att samordna sälj- och 

marknadsorganisationerna genom organisationsöverskridande kommunikationsstruk-

turer eller gemensamma projekt. I de fall marknaden kan beskrivas som komplex och 

under snabb förändring rekommenderas att helt integrera sälj och marknad i gemen-

samma team med delade mål och KPI:er. I de integrerade teamen utvecklar mark-

nadsförare försäljningsverktyg och deltar aktivt i kundansvaret. Artikelförfattarna 

definierade till och med en checklista för att tydliggöra och underlätta integration mel-

lan sälj- och marknadsorganisationerna (Kotler, Rackham & Krishnaswamy, 2006): 

 

 

Bild 6: ”Sales and Marketing Integration Checklist” (Kotler, Rackham & Krishnaswamy, 2006). 

 

2014 genomförde Forrester Research undersökningen “The Forrester Wave: Lead-

To-Revenue Management Platform Vendors” (Q1 2014). Undersökning studerar det 

ökade samarbetet mellan sälj- och marknadsorganisationerna efter införande av Mar-

keting Automation med resultatet: 

 17% förbättring i att fånga kunskap om prospekts  och kunder 

 En 12 % förbättring i hantering av leads och lead pipelines. 
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Det finns exempel på att sälj- och marknadsorganisationer kan fungera väl tillsam-

mans, där företagen kan se tydliga prestandaförbättringar så som kortare säljcykler 

samt lägre kostnader för så väl marknadsetablering som kostnaden för sälj. Det blev 

resultatet när IBM integrerade sin sälj- och marknadsorganisation till en ny funktion 

kallad Channel Enablement. (Ibid).  

 

Ett sätt att skapa engagemang och där sälj och marknad förbinder sig till gemen-

samma mål är att definiera ett Service Level Agreement (SLA). Tydliga mål upprättas 

för marknad avseende kvalitet på leads samt volymer om leads. För sälj sätts mål ex-

empelvis hur kvalificerade leads tas om hand. Belöningssystem kan kopplas till SLA 

för att skapa gemensamma incitament. (Weber & Henderson, 2014)  

 

Ett annat exempel på företag som, för att skapa en mer holistiskt kundupplevelse, har 

migrerat sälj- och marknadsorganisationerna till en intäktsorganisation är General 

Electrics. (Ibid.) För att driva fram ännu bättre innovationer är General Electrics 

marknadsförare tidigt involverade i produktutvecklingen (Schultz & Neff, 2013) 

 

 

3.7 Marketing automation  

Det finns förhållandevis få akademiska artiklar som belyser fenomenet Marketing 

Automation. Ett rikt urval av marknadsundersökningar visar dock att Marketing 

Automation är etablerat på marknaden med ett flertal leverantörer av systemlösningar 

samt marknadsföretag som hjälper kunder identifiera och implementera strategier för 

Marketing Automation. Generellt för dessa är att de har en stark koppling till leveran-

törer av system för Marketing Automation. De enskilda undersökningarna ger därmed 

en låg reliabilitet. Då det stora flertalet undersökningar visar på ett liknande resultat, 

framgångsrika införanden ökar trovärdigheten för dessa undersökningar och kan däri-

genom bilda en referens. 

 

Marketing Automation har sitt ursprung 1992 då den första produkten lanserades 

Under senare delen av 2000-talet ökade antalet leverantörer kraftigt och marknaden 

beräknas 2015 omsätta $1,65 miljarder. (Marketing Automation Insider, 2015) 

 

Marketing Automation ger en central plattform för planering, design och optimering 

av marknadskampanjer samt säkerställer en väl fungerande process för leadshantering 

(lead management). Mjukvaran, i kombination med en rätt utbildning, kan förbättra 

effekten av marknadsföring på följande tre punkter: segmentering, lead scoring och 

lead nurturing. (Leake, Vaccarello & Ginty, 2012)  

 

Programvaran innehåller bland annat funktioner för:  

 Landningssidor 
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 E-postmarknadsföring 

 Lead nurturing och scoring 

 Monitorering av besöksmönster 

 Integration med CRM-system 

 Rapportering  

 

Marketing Automationverktyget kan förädla det utvalda kundsegmentet baserat på 

respons på marknadsföringsaktiviteter och kampanjer. Vid en e-postkampanj kan 

verktyget identifiera oöppnad mail och därmed eliminera de adressater som inte ger 

önskat resultat. Mjukvaran sammanställer statistik och presenterar till exmepel grad av 

öppnad e-post, ej öppnad e-post med etc samt ledtider och aktiviteter från initial kon-

takt till slutlig försäljning. Full effekt av Marketing automation ges vid integration av 

CRM-system samt mjukvara för webanalys. (Doyle, 2016). 

 

Nedan beskrivs några av de typiska funktionerna i programvaran Marketing Automat-

ion. 

 

Landningssidor 

Webbsidan en besökare riktas till när de klickar på en reklamlänk. Syftet med land-

ningssidan är att presentera information som genererar någon form av aktivitet vilken 

förhoppningsvis leder till konvertering – exempelvis anmälan till ett nyhetsbrev eller 

seminarium. Normalt läggs landningssidan under den egna domänen, dvs en Subdo-

män, exempelvis www.foretaget.se/seminarium. (Doyle, 2016). 

 

E-postmarknadsföring 

Användandet av e-post för marknadsföring av varor och tjänster. Innehållet kan vara 

antingen generellt eller kundanpassat. E-postmarknadsföring kan användas för tids-

styrda periodiska utskick eller sporadiskt vid specifikt behov. E-postmarknadsföring 

kan vara mycket kraftfullt men även innebära komplikationer i form av att uppfattas 

som spam av mottagaren. (Ibid.) 

 

De svenska lagarna särskiljer sig från internationella lagar där man i Sverige inte behö-

ver ha adressatens tillstånd att skicka e-post. Mottagaren måste dock alltid ha möjlig-

het att avregistrera sig från register för kommande utskick. (20 § MFL)  

 

Lead nurturing 

Lead nurturing är processen för att bygga relation med potentiella och kvalificerade 

prospects, oavsett när de är mogna att fatta sitt köpbeslut. Det finns fyra typer av lead 

nurturing kampanjer: 

 Hantering av inkommande leads. Besökarens beteende registreras baserat på vilka 

sidor som besöks och sökord.  

 Återkommande kontakt. Kampanjfunktionen skickar information baserat på pro-

http://www.foretaget.se/seminarium
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spektets identifierade karaktäristik. Personlig avsändare är viktig för att skapa en 

känsla hos mottagaren där avsändaren är av karaktären rådgivare. 

 Acceleratorer. Beteendebaserade kampanjer har för avsikt att accelerera prospek-

tets väg genom köpcykeln. Genom observationer av vilken typ av innehåll som 

intresserar besökaren kan marknadsföraren leda prospektet till ny intressant in-

formation. 

 Lead lifecycle. Kampanjer skapade för att ett prospect inte ska stagnera. I samar-

bete med säljorganisationen definieras poängnivåer. Ett regelverk definierar när 

och hur ett prospekt överförs till hantering av säljare. 

(Miller, 2009) 

 

Lead scoring 

Lead scoring är en metod för att rangordna prospekt mot en skala som representerar 

ett leads uppskattade värde. Grunden för lead scoring är att definiera vilka kriterier 

som ska generera ett Marketing Qualified Lead (MQL). Genom att identifiera ett antal 

karaktäristika kan dessa sedan poängsättas. Exempel på detta kan vara demografisk 

information, aktiviteter, beteende på webbsiten. (Vaughan, 2012)  

 

Monitorering av besöksmönster 

Med hjälp av programvaror som exempelvis Google Analytics, kan den enskilda besö-

karens beteende följas. Programvaran visar vilka sidor som besökts, länkar som besö-

karen klickar på, material som laddats ned etc. Detta ger marknadsföraren möjlighet 

ett anpassa sidan efter besöksstatistiken. 

(www.act-on.com/products/platform/website-visitor-tracking/, 2016) 

 

Integration med CRM   

Lead förs via integration mellan systemen över från Marketing Automationsystemet 

till CRM. Där kan säljorganisationen följa ett leads poängutveckling (lead scoring). 

När ett lead uppnått önskad poängnivå konverteras det av sälj till Sales Qualified Lead 

(SQL). Därmed startar säljorganisationen hanteringen av ett lead enligt respektive 

säljprocess. CRM systemet hanterar information om den potentiella kunden exempel-

vis interaktion med kunden samt tidigare inköp. Säljaren kan se vart i säljprocessen 

kunden befinner sig och vid kontakt med kunden kan CRM-systemet ge en samlad 

bild över kunden och dess eventuella tidigare relation med företaget. (Justen, 2014) 

 

Bilden nedan beskriver gränssnittet mellan Marketing Automation till CRM ur ett 

processmässigt perspektiv, när processen att fånga och utveckla ett lead övergår till 

säljprocessen via ett antal steg. (Ibid.) Detta beskrivs i bilden nedan av Abigal Justen 

där även kopplingen mellan stödsystemen och de olika momenten i säljttratten fram-

går. Vi kommer inte i denna studie att förhålla oss till varje enskilt moment i säljtratten 

utan ser den som en övergripande modell.  

http://www.act-on.com/products/platform/website-visitor-tracking/
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Bild 7: Marketing Automation möter CRM (Justen, 2014) 

 

En av de viktigaste åtgärderna vid integration av CRM och Marketing Automation är 

kvalitetssäkring av data. Innan implementering skall data vara tvättat och dubbletter 

exkluderade. En annan viktig aspekt att bevaka är integritetsfrågor beroende på första 

part kontra tredjepartsspårning. (Leake, Vaccarello & Ginty, 2012) 

 

Rapportering 

Besökarens beteende skapar aktiviteter vilka bildar data som kan analyseras för ökad 

kunskap. För att analysera data kan företaget nyttja separata analysverktyg som 

Google Analytics. Det möjliggör statistik som:  

 Antal besökare till webbplatsen 

 Genomsnittligt antal sidor per besök 

 Demografi över besökare (geografi, språk, etc.) 

 Vilken teknik människor använder för att få tillgång till webbplatsen (mobila 

enheter, webbläsare etc.) 

 

Analysmöjligheterna inbyggda i Marketing Automation ger möjlighet att analysera 

respektive besökare till webbplatsen: 

 Vilka enskilda sidor de klickar på din webbplats 

 Vilka sökfraser de skriver in Google som ledde dem till din sida 

 Om CRM-systemet är integrerat med Marketing Automationsystemet kan or-

dervärdet följas upp från varje enskild kampanj. 

(Hollar, 2012) 

 

Leverantörer 

Antalet leverantörer är växande på denna marknad. Exempel på några leverantörer är: 

Hubspot, Act-On, Silverpop, Eloqua, Marketo, Pardot 
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3.8 Måluppfyllelse och Return On Investment (ROI) 

Roos, von Krogh och Roos beskriver i Strategi – en introduktion att det finns fyra 

grundläggande principer i den moderna företagsstrategiteorin: 

1. Företaget anstränger sig för att maximera avkastningen 

Enligt författarna anstränger sig alla företag för att avkastningen ska bli så 

stor som möjligt. Det kan dock finnas olika tolkningar av vad avkastning 

innebär i kommersiella företag jämfört med exempelvis välgörenhetsorgani-

sationer och offentliga verksamheter som kanske inte bedömer avkastning-

en i ekonomiska termer utan använder andra mått. Författarna pekar också 

på ett antal motverkande krafter, som exempelvis ”prestationsparadoxen” 

där företagsledningen vet vad som behöver göras för att öka avkastningen 

men ändå drar sig för att göra det av olika anledningar. Vidare pekar man 

på företagens förmåga att anpassa sig till sin omgivning och ibland fattar 

beslut som kortsiktigt ger lägre avkastning men som över tid bedöms för-

bättra företagets konkurrenssituation. (Roos, von Krogh & Roos, 2004) 

 

2. Strategi är ett planerat, rationellt och kreativt handlingssätt för att maximera 

avkastningen 

Principen innebär i korthet eftersom företagen ständigt konfronteras med 

sammansatta problem med ett otal möjliga beslutsvägar behöver företags-

ledningen utverka former för hur dessa ska tacklas. Författarna pekar bland 

annat på att jämföra företagets nuvarande situation med sina mål eller att 

försöka förstå om de mål man ställs för är möjliga att hantera med generella 

lösningar. (ibid.) 

 

3. Strategin syftar till anpassning mellan organisationen och dess omgivning 

Den tredje principer syftar till att beskriva att värdet av en strategisk hand-

ling beror på hur den kan nyttjas i relation till yttre förhållandena och där-

med ge största möjliga avkastning. Den bästa strategin använder de interna 

resurserna optimalt utifrån externa förutsättningar för att ge avkastning. 

(ibid.) 

 

4. Eftersom omgivningen är dynamisk måste strategiprocessen vara kontinu-

erlig för att säkerställa maximal avkastning 

Slutligen konstaterar författarna att såväl företagets interna resurser och 

omgivningen är i ständig rörelse och förändring. Det innebär i praktiken att 

företaget hela tiden måste förbättra sin anpassning för att maximera avkast-

ningen samtidigt som förändringarna gör det svårt att veta när det nått detta 

då det pågår ständiga förändringar såväl internt som externt. (ibid.) 

 

Return On Investment (ROI) 

Enligt Weber och Henderson refereras i ökande omfattning Marketing Automation 
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som en teknologi som möjliggör ”revenue performance management” på grund av 

dess förmåga att positivt påverka företags omsättning. Genom att fånga och utveckla 

leads medför Marketing Automation att företaget undviker att tappa affärsmöjlighet-

er. Även produktiviteten påverkas. Enligt en undersökning gjord av Nuclear Research 

kan företag uppnå en produktivitetsökning hos marknadspersonal om 1,5 till 6,9 % 

och inom säljorganisationer en produktivitetsökning om 4 till 6 %. Små och medel-

stora företag är det snabbast växande marknadssegmentet för företag som säljer Mar-

keting Automationsystem. (Weber & Henderson, 2014). 

 

Aberdeen Group presenterade 2012 en undersökning som visade att företag som 

använder Marketing Automation har 53 % högre konverteringsgrad från den första 

initiala responsen till MQL och en omsättningsökning som är 3,1 % högre än icke 

användare. (Aberdeen Group, 2012) 

 

Ascend2s undersökning “Marketing Automation Trends Survey” (2016) ger vid han-

den att nästan två tredjedelar av de undersökta företagen (63 %) förväntar sig realisera 

nyttan av sin investering inom 6 månader efter implementation. (Ascend2, 2016) 

 

 

Bild 8, Förväntad nyttorealisering från Marketing Automation Trend Survey från Ascend2, 

februari 2016. 

 

Observera att samtliga ovan nämnda undersökningar har genomförts i en ameri-

kanske kontext. Det är därmed osäkert i vilken omfattning dessa kan vara referenser i 

en svensk kontext. 
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3.9 Implementering 

Implementering innebär att man operationaliserar en strategi, man planerar och ge-

nomför nödvändiga aktiviteter och utformar administrativa och strukturella mekan-

ismer så att de fungerar som riktlinjer och pådrivare i arbetet (Roos, von Krogh & 

Roos, 2004). Företagets förmåga att förändra tidigare resursfördelning, organisations-

struktur, riktlinjer med mera avgör förmågan att implementera den valda strategin. 

Vid sidan av detta anses även ledningens och övriga ledares roller på alla nivåer myck-

et betydelsefulla i alla faser av processen (ibid.).  

 

Fyra arbetssätt att implementera en strategi 
I Strategi – en introduktion beskriver Ross, von Krogh och Roos fyra olika arbetssätt för 

att implementera en strategi. Vi lånar deras fyrfältare för att belysa detta utifrån strate-

giproblemets betydelse och tidshorisonten för genomförandet (ibid.): 

 

  
Tidshorisont för genomförandet 

  Lång Kort 

Strategi-

problemets 

betydelse 

Stor  

Genomförandet sker 

steg för steg 

 

Genomförandet blir omfat-

tande 

Liten 

 

Genomförandet blir 

framväxande 

 

Genomförandet blir styrt 

Tabell 2, avbildning av fyrfältare sidan 263 i Strategi – en introduktion (Roos, von Krogh & 

Roos, 2004) 

 

Framväxande implementering – innebär löpande och rutinmässiga beslut för ledaren 

och kan i de flesta fall genomföras utan någon klar plan. Medför inga större föränd-

ringar i företagets strategi eller grundläggande arbetsrutiner.  

 

Styrd implementering – innebär aktiviteter när det strategiska problemet är litet sam-

tidigt som den tillgängliga tiden är kort, exempelvis mindre förändringar i företagets 

omgivningar. Ledningen kan koncentrera sig på att lösa det specifika problemet utan 

att det påverkar andra områden eller arbetsuppgifter i företaget.  

 

Steg-för-steg-implementering – innebär mer genomgripande förändringar där det inte 

räcker att fokusera enbart på vissa områden. Dock är tidshorisonten lång så det finns 

möjlighet för ledningen att analysera underliggande strukturer i problemet och planera 

åtgärder inom flera olika delområden.  
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Omfattande implementering – innebär att problemet som behöver lösas är stort och 

tiden för kort för att kunna göras genom steg-för-steg-implementering. Det kan ex-

empelvis bero på stora förändringar i omgivningen. Istället för att ta sig tid att identi-

fiera olika beroendeförhållanden i en formell planering genomförs förändringen 

snabbt genom olika former för direkt kommunikation.  

 

 

4 Undersökningen 
 

4.1 Empiriskt material – Del 1 

Rådgivare och leverantörer 

Rådgivaren 
Intervjun inleds med en diskussion om det förändrade köpbeteendet. För att hantera 
detta ser respondenten en nödvändig förändring av organisation och strategi. Re-
spondenten beskriver Intäktsavdelningen som en synkroniserad enhet vars mål är att 
skapa intäkter till bolaget.  Under intervjun är Respondenten noga med att poängtera 
att Marketing Automation, eller något annat verktyg, bara är en delmängd av lösning-
en i deras uppgift att vara rådgivare till den huvudsakliga personan – kundens VD. 
 
Uppfattning om Marketing Automation  
Enligt Respondenten innebär Marketing Automation digitalisering av sälj- och mark-
nadsprocesserna. Gränserna mellan vad som är försäljning och vad som är marknads-
föring suddas ut. Marketing Automationverktyget: 

 är en enda stor ”leadsgenerator” och ”leadskvalificeringsmaskin”.  

 ger ett otroligt effektivt sätt att kvalificera kunder som besöker företagets 
webbsida. 

Från att bara ha jobbat med kontaktförsäljning uppger Respondenten att de nu erhål-
ler 5-6 nya prospekts varje vecka som besökt företagets webb.  
 
Utmaningen för en säljare är att identifiera status på kund. Hur långt har den kommit 
i köpresan? Där kommer Marketing Automation in. På ett smidigare och enklare sätt 
kan företaget identifiera heta leads. Marketing Automationverktyget är dock inte 
självgenererande, det kräver att man arbetar med innehåll och genererar trafik till den 
egna webben. 
 
Förutsättningar 
Enligt respondenten medför digitaliseringen av sälj- och marknadsprocessen att grän-
serna mellan vad som är försäljning och vad som är marknadsföring suddas ut. Det 
förändrade köpbeteendet, där kunden själv står för en stor mängd av informationsin-
hämtningen innan kontakt med leverantör, är ett faktum som leverantörer på en 
marknad måste anpassa sig till.  
 
Förutsättningar för implementation av Marketing Automation: 
A. Se till hela intäktsprocessen, från leadsgenerering till affär. Anpassa organisationen 

därefter.  

B. Omvärdera det egna erbjudandet. Lyft fram kundnyttan i kommunikationen och 

tona ned fokus på det egna bolaget. 

C. Utveckla nya egenskaper, ”skills” inom organisationen.  
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1. Förmågan att skriva, att skapa innehåll. 

2. Analytisk förmåga. Att analysera och förstå köpbeteenden. 

3. Säljare måste i ännu högre utsträckning förstå kunden och kundens situat-

ion. Säljaren blir mer och mer affärsutvecklare. 

Även om Rådgivaren under intervjun återkommer till behovet av att utveckla vissa 
”skills” menar han att det kanske inte är nödvändigt att avveckla och byta ut viss per-
sonal. Kompetensen kan utvecklas. Respondenten ser produktchefen som en viktig 
kategori som måste utveckla sin förmåga att producera innehåll som attraherar kun-
den. Vilket, enligt respondenten, inte har varit fallet med den traditionella produkt-
chefen. 
 
De mest avgörande förutsättningarna för att lyckas är enligt respondenten: 

A. Ledningen är garant för det förändrade arbetssättet. Det får inte bli en delege-

rad fråga till en underordnad beslutsfattare.  

B. Utveckla strategi och taktik för hela processen med såväl organisation som 

utbud och innehåll. Marketing Automationverktyget får inte bli lösningen på 

problemet. 

Respondenten pekar även på att förutsättningarna kan skilja mellan olika företag och 

branscher, de skulle till exempel inte vända sig till stora företag som Volvo eller små 

byggbolag. Detta fördjupas dock inte ytterligare.  

 
Måluppfyllelse 
Införandet av en content marketingstrategi i kombination med ett Marketing Auto-
mation system ger en effektivisering av verksamheten.  

 Kontinuerlig tillförsel av innehåll skapar trafik och därmed på sikt affärsmöj-
ligheter 

 Genom statistikverktyg identifieras vilken information som skapar mest in-
tresse. Innehåll med lägre attraktionsgrad tas bort och ersätts med annat. 

 En agil kultur utvecklas där omsättning av innehåll kan vara viktig för att 
framstå som intressant och relevant. 

 Resurser för kontaktsökande eller uppsökande försäljning kan minskas till 
förmån för de kvalificerade leads som genereras från Marketing Automation-
systemet. 

 
I ett senare skede av intervjun pekar Rådgivaren på vikten av att ett införande förut-
sätter att sker genom ett helhetsåtagande i hela företaget och nämner CRM-system 
som ett exempel. Där menar han på att om ledningen inte använder det så kommer 
inte heller användarna att använda det.  
 

”Det är väldigt lätt att man köper sig fri från bekymret genom att im-
plementera ett system. Det går ett halvår och inget har hänt. Man har 
inte gjort organisationen, man har inte förutsättningarna för att det ska 
bli bra. […] Men om man inte gör kringarbetet med organisationen och 
innehållet och verkligen tänker till kommer det inte att bli något. 

(Intervju med Rådgivaren, cirka 20 minuter in i 
intervjun) 
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Erbjudande och positionering på sin marknad är essentiellt. Om man vid ett infö-
rande av Marketing Automation inte gör en utvärdering av erbjudande och positioner 
blir det svårt att lyckas. De som ser behovet av denna förändring har därmed större 
förutsättningar att lyckas.  
 
Marketing Automationverktygen är idag mycket potenta. Antalet leverantörer växer 
kraftigt. Men om företaget inte genomför förankrade och målinriktade förändringar 
av organisation och innehåll minskar sannolikheten för att lyckas. 
 
Integration av sälj- och marknadsorganisationerna 
Respondenten menar att integrationen av sälj- och marknadsavdelningen är funda-
mental för att lyckas. 
 

Sammanfattning av intervju med Leverantör 
Intervjun inleddes med en allmän orienteringsdiskussion kring förändrade köpbete-
enden och behoven av att utveckla sitt marknadsarbete. Respondenten menar att 
skillnaderna mellan köpresorna vid B2B och B2C minskar med mer aktiva köpare 
men att en skillnad som fortfarande kvarstår är hur man engagerar sig känslomässigt 
till det man köper. Medan privata kunder gärna skryter i sociala medier om sina inköp 
undviker företagen gärna att sprida information om detta då det i vissa fal även kan 
handla om affärshemligheter. Det gör att mängden kundinformation om produkter i 
sociala medier sannolikt är mindre. Dock, oavsett om ett företag agerar B2B eller B2C 
så blir fokus på köpresan allt viktigare.  
 
Uppfattning om Marketing Automation  
Marketing Automation är, enligt respondenten, ett verktyg för att stödja kunden i 
köpresan och gärna flytta upp en kund i slutet av en köpresa till tidigare i köpresan 
där frågeställningarna är mer öppna och därmed möjliga att påverka. Marketing 
Automation håller ordning på var i köpresan kunden befinner sig och vilken insats 
som ska genomföras. 
 
Content marketing i kombination med Marketing Automation påverkar sälj- och 
marknadsstrategierna samt även produkterna. B2B-företag som börjar arbeta med 
detta får djupare förståelse för sina kunder och förändrar sina produkter, de blir 
kundstyrda istället för ingenjörsstyrda, får dialog med köpare innan de blivit kunder, 
får en digital relation. Respondenten anser att Marketing Automation gör arbetet ef-
fektivare men garanterar inte ROI. ROI förutsätter ett helhetstänk.  
 
Det är sällan förändringen initieras från företagsledningen utan initiativen kommer 
oftast från marknadssidan, trots att de stora utmaningarna oftast är mest synliga inom 
säljavdelningen. I arbetet därefter påverkas arbetet i fler delar av företaget genom att 
fler personalgrupper tas in att skapa innehåll och genom att ett nytt inflöde av respons 
från kunder kan komma att påverka produktutvecklingen. 
 
Förutsättningar 
Frågan om vilka förutsättningar som krävs för att kunna införa ett Marketing Auto-
mationsystem diskuteras vid olika tillfällen i intervjun där respondenten främst fram-
håller följande förutsättningar: 
 

A. Företaget måste tänka utifrån och in med ett extremt in-
tresse för sina kunder, 
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B. Företaget ska ha fokus på kundens köpresa, 
C. Företaget måste arbeta med en Content marketingstrategi 

som inbegriper personas, 
D. De aktiviteter företaget gör måste hänga ihop med varandra 

och leda kunden vidare i dess köpresa,  
E. Företaget måste integrera sina sälj- och marknadsprocesser, 

helst med en gemensam chef, 
F. Företagets införande av Marketing Automation och content 

marketing påverkar hela företaget så beslutet måste ingå i en 
helhetsstrategi.  

 
Respondenten utvecklar resonemangen kring detta genom att skissera tre steg i kun-
dens köpresa i det integrerade sälj- och marknadsarbetet: 
 

 
Skiss 1, Leverantörens skiss över kundens tre steg i köpresan. 
 
Kunderna segmenteras i personas (hur detta går till diskuterades inte vid intervjun) 
och företaget ser till att genomföra aktiviteter som förflyttar kunden genom de olika 
stegen och där de olika aktiviteterna logiskt leder vidare till nästa. 
 
Detta exemplifierades även genom en tabell för att hålla ordning på aktiviteter riktade 
till personas:  
 

Persona 1 Aktivitet A1 

Persona 1 Aktivitet A2 

Persona 1 Aktivitet B1 

Persona 1 Aktivitet B2 

Persona 1 Aktivitet C1 

Persona 1 Aktivitet C2 

Tabell 3, Leverantörens skiss över aktiviteter riktade till personas. 
 
I detta påverkansarbete bidrar systemstödet (Marketing Automation) till att hålla ord-
ning på var i köpprocessen kunden befinner sig och vilken aktivitet som ska genom-
föras, antingen i systemet eller av en marknadsförare eller säljare. Eller som respon-
denten uttryckte det: ”…om någon har varit på frukostseminariet så säger det pling liksom hos 
säljaren som ska ta över, och så ska säljaren göra vissa förutbestämda saker…” (intervju med 
Rådgivaren 160824, 63:39 in i intervjun).  
 
Utifrån detta fördes ett resonemang kring att innehåll bör utformas så att det leder 
vidare i köpprocessen.  
 
I resonemangen kring förutsättningar menar respondenten att Marketing Automation 
funkar bäst när man ska sälja världens häftigaste grej som aldrig sålts på en oändlig 
marknad eftersom inspiration och utlärning gör mest nytta där. Om företagets mark-
nad däremot är väldigt välkänd och företaget redan bjuds in i alla köpprocesser är det 
inte nödvändigt.  
 

A. 

Investigate

B.

Evaluate

C. 

Decide
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Leverantören lägger under intervjun inte vikt vid utveckling av specifika kompetenser 
”skills”, för att lyckas, så tydligt som Rådgivaren uttrycker sig. Däremot är responden-
ten tydlig med att införande av content marketing och Marketing är en helhetsstrategi 
som påverkar hela företaget, inte enbart marknad och sälj. Även organisatoriska en-
heter som produktutveckling kan involveras och även övriga medarbetare kan bidra 
med innehåll. Indirekt pekar respondenten på kompetensen att uttrycka sig i skrift 
och förmedla värdefull information. Om kompetensen måste tillföras genom rekryte-
ring eller engagemang av journalister eller copywriters diskuteras inte.  
 
Respondenten framför synen om att marknadscheferna kan vara de nya IT-cheferna. 
I takt med digitaliseringen av många verksamheter driver, enligt Respondenten, 
marknadschefen en del av utvecklingen. Allt ska vara en upplevelse. Detta konstrue-
ras genom att tänka från början, från den första interaktionen med kunden för att 
förmedla rätt känsla hur varumärket ska upplevas. Problemet i dagsläget, enligt re-
spondenten, är att marknadschefen ofta saknar makt inom B2B-organisationer. 
 
Måluppfyllelse 
Enligt respondenten leder ett införande av Marketing Automation garanterat till att 
man arbetar effektivt. Men för att ge företaget återbäring på investeringen (Return On 
Investment, ROI) förutsätts ett helhetstänk med flera olika samverkande delar i före-
taget. ROI likställs alltså därmed med måluppfyllelse i detta sammanhang. Följande 
delar menar respondenten ska samverka: 

A. Fokus på köparen, 
B. Anpassad webbplats som tar hand om köpare,  
C. Innehåll som hänger ihop (se ovan),  
D. Systemstöd genom ett Marketing Automationverktyg,  
E. Systemstöd genom ett CRM-system,  
F. Integration av sälj- och marknadsorganisation,  

 
Om dessa delar samverkar ger det dels ökad förståelse för marknads- och säljmekan-
ismerna i företaget, dels en större förståelse för allt som måste ske i alla moment in-
nan en försäljning. Respondenten menar att det går att få effekter på företagets 
måluppfyllelse om man införa några av delarna utan att införa ett Marketing Automat-
ionverktyg men att det inte blir lika effektivt. Detta då ett Marketing Automationverk-
tyg håller ordning på de logiska sambanden i köpprocessen.  
 
Integration av sälj- och marknadsorganisationerna 
Då respondenten redan uppgivit att en integration av sälj- och marknadsorganisation-
erna är en förutsättning för att införa ett Marketing Automationverktyg fördjupades 
inte denna fråga ytterligare.  
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4.2 Analys – Del 1 

Uppfattning om Marketing Automation  
Sammantaget beskrivs Marketing Automation som ett verktyg för att stödja kunderna 
i köpresan och som digitaliserar sälj- och marknadsprocesserna. Tydligt är att verkty-
get, rätt implementerat och rätt 
genomfört, gifter ihop sälj- och 
marknadsarbetet och gör det möj-
ligt att återta initiativet när det gäller 
att påverka kunden tidigt i köppro-
cessen. Relaterat till teoridelen ovan 
skulle det innebära att verktyget 
genom att effektivisera content 
marketingstrategin faktiskt kan er-
bjuda ett svar på de utmaningar 
som den traditionella marknadsstra-
tegierna och de nya kundbeteen-
dena medfört. Relaterat till den sälj-
tratt som delar upp var i tratten 
Marketing Automationverktyget och CRM-systemet arbetar uppfattar vi responden-
terna som att det är en tidsfråga innan de båda systemen gifts samman i ett gemen-
samt system som då skulle stödja det fullt integrerade sälj- och marknadsarbetet.  
 
Verktyget beskrivs som en leadsgenerator och leadskvalificeringsmaskin som hjälper 
företaget att hålla ordning på kunderna och vilken insats som ska riktas till dem. 
Därmed får företagen dels en digital relation med sina kunder, dels ett sätt att kvalifi-
cera besökare till kunder. Även detta relaterar till säljtratten ovan men även till logiken 
i inboundmetodiken med olika insatser för att avancera kunderna i köpresan (Justen, 
2014 samt www.hubspot.com/inbound-marketing). Respondenterna pekar på att 
verktyget effektiviserar kundbearbetningen men att det krävs ett helhetstänk i företa-
get för att garantera ROI.  
 
Enligt en av Respondenterna påverkar det nya sättet att föra dialog med kunderna 
även produkterna då de förväntas bli kundstyrda istället för ingenjörsstyrda. Detta 
skulle i så fall ligga väl i linje med Edbergs påståenden om hur kunderna allt mer på-
verkar företagens erbjudande i den nya nätverksekonomin (Edberg, 2013). Det nämns 
dock inga exempel på detta i intervjuerna vilket möjligen pekar på att det snarare är en 
förhoppning om en förestående framtid än ett faktiskt observerat resultat.  
  
Förutsättningar 
Både Rådgivare och Leverantör pekar samstämmigt på ett antal liknande förutsätt-
ningar för att införa ett systemstöd med Marketing Automation. 

A. Att företaget arbetar med en content marketingstrategi som in-
begriper personas och bearbetning av leads,  

B. Att det finns eller skapas en sammanhållen intäktsorganisation 
som omfattar marknads- och säljorganisationen, 

C. Att företaget har ett helhetsperspektiv på införandet då stora de-
lar av företaget påverkas, både produktion och medarbetare ut-
anför sälj- och marknadsorganisationen,  

http://www.hubspot.com/inbound-marketing


 

43 
 

D. Att företaget har fokus på kundens köpprocess och tänker uti-
från och in istället för att först och främst fokusera på sina egna 
sälj- och marknadsprocesser 

 
Utöver detta pekar Rådgivaren på att en ytterligare förutsättning är att företaget är 
medveten om sitt erbjudande och sin positionering på marknaden. Detta är intressant 
då det skulle kunna peka på att arbete med content marketing och Marketing Auto-
mation inte ersätter den marknadslogik som bland annat Edberg kritiserar utan sna-
rare kan betraktas som en utveckling från denna.  
 
Båda respondenterna resonerar kring förutsättningar där företag inte ska införa ett 
Marketing Automationsystem men resonerar kring väldigt skilda förutsättningar. Den 
ena pekar på bransch och storlek, den andre på om produkten är känd och på vilken 
typ av marknad den befinner sig. En välkänd produkt på en begränsad marknad be-
döms inte ha behov av ett Marketing Automationstöd medan försäljningen av en 
okänd produkt på en oändlig marknad bedömdes ha goda förutsättningar till ökad 
försäljning.  
 
I samtalet kring förutsättningar pekar Leverantören på olika steg inom content marke-
ting som bygger vidare på den tabell från Arhammar & Staunstrup som återges ovan 
och visar på hur arbetssättet är en direkt förutsättning för att planera insatser och 
hantera överlämningen mellan marknads- och säljfunktionerna. Detta stärker att en 
content marketingstrategi är en förutsättning för Marketing Automation och att ar-
bete med personas är en viktig beståndsdel i detta (Arhammar & Staunstrup, 2016).  
 
Både Rådgivare och Leverantör diskuterar Marketing Automation som ett systemstöd 
för digitalisering av en sammanhållen marknads- och försäljningsprocess, vilket även 
det ligger väl i linje med Arhammar & Staunstrups beskrivning.  
 
Både Rådgivare och Leverantör pekar på behovet av att utveckla viss kompetens, 
"skills". De pekar bägge på produktchefen som en viktig roll i processen att skapa 
värdegivande och tilltalande information om företagets produkter och tjänster.  
 
Rådgivaren, som i sin roll ser till en större helhet, belyser behovet av förmåga inom 
företaget att skapa värdefull information, kunskapen att analysera kundens digitala 
beteende samt en mer komplex säljare och affärsman som förstår kunden behov. Le-
verantören menar att Marknadschefen kan få en ledande roll i den digitala transform-
ationen då man står nära förståelsen för kundens behov. 
 

Måluppfyllelse 
Både Rådgivare och Leverantör menar att införande av ett Marketing Automation-
verktyg gör företagens intäktsprocesser mer effektiva. Ur lite olika perspektiv beskri-
ver de att möjligheterna att nå ökad måluppfyllelse hänger ihop med ett helhetsarbete 
i företagen.  
 
Leverantören pekar på att de olika delarna med fokus på köparen, anpassad webb-
plats, innehåll som hänger ihop, systemstöd för Marketing Automation och CRM 
samt integration av sälj- och marknadsorganisationen tillsammans bidrar till en helhet 
som genererar effekt. Även Rådgivaren pekar på helhet: innehåll skapar trafik till före-
tagets webbplats, statistikverktyg mäter effekter av insatser, agilt arbetssätt utvecklar 
innehåll och arbetssätt vilket gör att leadsens kvalitet ökar och därmed leder till ökad 
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effektivitet. Marketing Automationverktyget gör helt enkelt att det går att räkna hem 
affärer ur det innehåll som företaget skapar. Senare under intervjun görs dock ett vik-
tigt tillägg, att implementering av strategi och verktyg måste ske i hela organisationen 
och vara förankrat för att verkligen påverka arbetssätten. Detta tyder på att om-
fattningen av det 
problem som ska 
bemötas enligt Leve-
rantören skulle kate-
goriseras som ”stort” 
i den fyrfältare av 
Roos, von Krogh 
och Roos som åter-
ges i teoridelen, tabell 
2. (Roos, von Krogh 
& Roos, 2004).  
 
Varken Rådgivare eller Leverantör pekar på några direkta konkreta exempel på lön-
samhetsökningar. I enlighet med teoridelen är det möjligen underförstått att utgång-
punkten för företag är att maximera sin avkastning samt att agera rationellt för att 
uppnå detta och att de värden som Leverantörerna lyfter fram leder till det (Roos, 
von Krogh & Roos, 2004). Det är dock inget som leds i bevis varför detta bör under-
sökas djupare under intervjuerna med kunder som infört Marketing Automationverk-
tyg. Vi uppfattar dock både Rådgivare och Leverantör som att Marketing Automat-
ionverktyg, rätt implementerat, ger företagen positiva effekter.  
 
Behovet av helhet som framträder har vi inte funnit beskrivet i det material kring 
Marketing Automation som studerats. Möjligen beror detta på att det undersökta 
materialet fokuserat på de olika stegen och funktionerna i verktyget snarare än förut-
sättningarna för implementering. Detta är dock något som företag som överväger ett 
införande av ett Marketing Automationverktyg bör vara medveten om då ett infö-
rande påverkar hela företaget, från arbetsprocesser och förändringar i arbetsuppgifter 
till produktutveckling. Om detta inte lyfts fram riskerar det att försvåra en implemen-
tering om företagen inte tagit hänsyn till hur stora förändringarna i själva verket är. 
Detta område kräver dock djupare belysning ur ett förändringsledarskapsteoretiskt 
perspektiv än vad som denna uppsats kan omfatta.  
 
Integration av sälj- och marknadsorganisationerna 
Såväl Rådgivare om Leverantör understryker de hinder som utgörs av att hålla mark-
nadsbearbetning och försäljning i separata organisationer. Istället förutsätts en ge-
mensam organisation, en intäktsorganisation, som har fokus på kundernas köpproces-
ser snarare än interna marknads- och säljprocesser. Detta stöds av ett utifrån-och-
inperspektiv som ska genomsyra organisationen. Leverantören menade under inter-
vjun att det första företaget skulle göra vid en implementering av ett Marketing 
Automationsystem var att säga upp marknadschefen och säljchefen och istället an-
ställa en gemensam chef över en sammanslagen organisation. Detta skulle i så fall 
kunna innebära att implementerandet av stödsystemet skulle bli en motor för organi-
satoriska förändringar som påverkar företagets förmåga att nå kunder, och därmed 
dess strategier för marknadsföring och försäljning. Även detta pekar på att Leverantö-
rerna ser problemet som adresseras som ”stort” i implementeringsmatrisen, tabell 2 
(Roos, von Krogh & Roos, 2004). Vi får dock inte tillräckligt med information för att 
kunna bedöma hur vi ska förhålla oss till tidshorisonten för implementeringen och 

  
Tidshorisont för genomförandet 

  Lång Kort 

Strategiproble

mets betydelse 

Stor  

Genomförandet sker 

steg för steg 

 

Genomförandet blir 

omfattande 

Liten 

 

Genomförandet blir 

framväxande 

 

Genomförandet blir styrt 

 



 

45 
 

kan därmed inte peka på om Leverantörerna menar att den bör ske ”steg för steg” 
eller ”omfattande”.  
 
Just samordningen av marknads- och försäljningsfunktionerna är en av de utmaningar 
som lyfts fram som en lösning att hantera den nya marknadssituation som beskrivs 
tidigare i uppsatsen (Kotler, Rackham & Krishnaswamy, 2006). Det är vidare en av de 
stora förtjänster som tillskrivs Marketing Automation och som därmed bekräftas av 
åtminstone företrädare för digital marknadsföring och implementering av Marketing 
Automationsystem.  
 
I tidigare skrivningar kring hur företag kan hantera leads beskrivs hur ett Marketing 
Automationsystem möjliggör för en tydligare överlämning från marknad till sälj. Detta 
emotsäger att det skulle vara nödvändigt att genomföra organisationsförändringar och 
skapandet av en ny intäktsorganisation (Arhammar & Staunsrup, 2016 och Justen, 
2014). Tvärtom skulle systemet möjliggöra att man slipper göra denna typ av organisat-
ionsförändring.  
 
Slutsatser av del 1 av analysen 
Intervjuerna av Rådgivare och Leverantör har pekat på ett antal förutsättningar och 
insikter som till stor del stöds i teoridiskussionen tidigare i uppsatsen. Intervjuerna har 
dock gjort ett tydligt tillägg till det som tidigare framkommit, en implementering av ett 
Marketing Automationsystem kräver en helhetssyn i företaget och påverkar hela före-
taget långt utanför marknads- och säljorganisationen. Sammanfattningsvis tar vi med 
oss följande slutsatser för att pröva kring förutsättningar för framgång och måluppfyl-
lelse i den andra delen av intervjuerna, med företag som implementerat ett arbete med 
Marketing Automation: 
 
Förutsättningar:  

A. Företaget arbetar med en content marketingstrategi som inbegriper personas 
och bearbetning av leads,  

B. Det finns eller skapas en sammanhållen intäktsorganisation som omfattar 
marknads- och säljorganisationen, 

C. Företaget har ett helhetsperspektiv på införandet då stora delar av företaget 
påverkas, både produktion och medarbetare utanför sälj- och marknadsorga-
nisationen,  

D. Företaget har fokus på kundens köpprocess och tänker utifrån och in istället 
för att först och främst fokusera på sina egna sälj- och marknadsprocesser 

E. Företaget använder central kompetens som produktchefer för att producera 
lockande och värdeskapande innehåll.  

 
Måluppfyllelse 

F. Införandet av Marketing Automation leder till ökad måluppfyllelse.  
 

 
4.3 Empiriskt material - Del 2 

Företag A 
Uppfattning om Marketing Automation  
Respondenten menar att Marketing Automation ger företagen möjlighet att se hur 
genomförda insatser funkar hos målgruppen och beskriver det som en marketingma-
skin. Marketing Automation innebär ett ekosystem som innehåller innehåll, kanaler 
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och system som gör det möjligt att följa det som händer. Systemet både mejlar, bygger 
upp och följer prospekts och visar vad de läst, laddat ner och vilka webinarier de tittat 
på. Systemet gör det lättare att kontakta olika potentiella kundföretag då du redan 
känner deras beteende. Att investera i ett Market Automationsystem innebär att man 
kan lägga mer tid på den personliga bearbetningen enligt Respondenten.  
 
Förutsättningar 
Under inledningen av intervjun konstaterar vi att företaget är ganska litet och att man 
trots det valt att satsa på ett Marketing Automationsystem, vilket enligt Respondenten 
är vanligare i lite större företag. Respondenten menar dock att för dem var det själv-
klart att bygga systemstödet i företagets arbetssätt redan från början och att det sedan 
kommer att vara lätt att bygga ut det allt eftersom företaget växer. Respondenten me-
nar att det är mycket lättare för ett nytt företag att göra detta redan från början istället 
för att som i ett stort och etablerat företag behöva göra förändringar i hela organisat-
ionen över lång tid med stor uthållighet, Respondenten menar att han bara behöver 
vara överens med sig själv och köra på. Respondenten återkommer även senare i in-
tervjun till att det är lättare att göra rätt från början och sedan utveckla.  
 
Företaget arbetar med en content marketingstrategi och arbetar med personas. Man 
har idag en persona som man riktar sig till men kommer att utöka detta med ytterli-
gare en. Företaget tycks inte ha en tydlig kedja där en viss typ av innehåll produceras 
och riktas till personan utifrån en köpresa eller liknande utan systemstödet används 
istället för att publicera innehåll som sedan följs upp genom att följa hur potentiella 
kunder agerar i systemet för att sedan bli kontaktade. Respondenten menar dock att 
det är möjligt att göra detta och även automatisera vem som ska nås av vilket innehåll 
men att de inte kommit dit i sitt arbete ännu.  
 
Vid ett par tillfällen diskuteras integrationen av marknads- och säljorganisation men 
resonemanget blir svårt att applicera på hur företaget fungerar idag då ju hela företa-
get är integrerat i en person. Respondenten menar att systemet dock fungerar utmärkt 
för företag som varken har en säljchef eller en marknadschef då systemet står för 
strukturen bakom marknads- och säljaktiviteterna. Verktyget ger förutsättningar att 
publicera innehåll och följa upp hur de fungerar, och respondenten kallar det för en 
marketingmaskin. Respondenten menar också att det är viktigt att systemet samspelar 
med ett CRM-system, något som saknas i företaget idag men som ska införskaffas. 
Helst vill respondenten se ett integrerat Marketing Automation och CRM-system men 
möjligen kan dagens Marketing Automationsystem komma att kompletteras.  
 
Respondenten menar vidare att om man har en generisk produkt som man vill nå 
många kunder med och tror på digital marknadsföring och inbound marketing så ska 
man satsa på Marketing Automation. Om man däremot har en väldigt begränsad 
kundgrupp och tror att det bästa sättet att sälja är att möta kunder direkt, exempelvis 
vid mässor, så är det inte nödvändigt.  
 
Måluppfyllelse 
Då företaget är nystartat och dessutom direkt arbetat med content marketing och 
Marketing Automation finns det inget före/efter-läge som går att jämföra. Respon-
denten menar att man under denna korta tid lyckats samla ihop cirka 300 leads som 
man kan arbeta med. Han menar dock att det är möjligt att en investerare istället för 
detta hellre sett 5 skarpa kunder som ger intäkter. Respondenten menar dock syste-
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matiken skapar dels en långsiktighet, dels en skalbarhet som gör att man redan från 
början byggt in förutsättningar att växa i företaget.  
 
Vidare diskuteras vilka eventuella skillnader som eventuellt uppstått om företaget 
istället för ett systemstöd för Marketing Automation istället nöjt sig med att arbeta 
med Web Analytics. Respondenten menar att Marketing Automation utöver att se hur 
många som besökt vissa sidor håller reda på vem som gjort vad och kopplar det till en 
mejladress som gör att man kan kontakta den som varit intresserad av något. Utifrån 
det ger Marketing Automation ett större djup och en infrastruktur för att hålla koll på 
kunderna. Respondenten uppger att han tidigare haft en känsla av att ha suttit och 
twittrat och bloggat ut i fria luften och ville därför ha ordning på resultatet av arbetet. 
Detta förstärktes av att han saknade marknadsorganisation. Ett möjligt alternativ hade 
kunna vara att anställa en marknadskoordinator och arbeta i Excel men då skulle 
skalbarheten förloras. 
 
Respondenten relaterar även till hur systemet håller koll på var i köpprocessen kunder 
befinner sig och mäter måluppfyllelsen utifrån hur många MQL:er som leder vidare 
till SQL:er och slutgiltig försäljning. Respondenten har dock inte haft någon tydlig 
bild av vilka nivåer som är rimliga för just dem då de har en ny produkt som är svår 
att benchmarka. Respondenten menar att de arbetar explorativ och lär sig eftersom 
hur de ska gå vidare och vad som fungerar. De kör på och ser eftersom vad som fun-
kar, särskilt nämns en bloggpost som gett tre gånger så många träffar som tidigare 
blogginlägg.  
 
Integration av sälj- och marknadsorganisationerna 
Frågan berörs under intervjun men då företaget i dagsläget består av en person och 
saknar organisation för marknadsföring och försäljning blir svaren snarare hypote-
tiska. Dock menar respondenten att Marketing Automation och CRM bör gjutas 
samman och agera ihop. Vidare beskriver han hur marknadschefen i framtiden sna-
rare har IT-bakgrund än är en kreatör, marknadsarbetet blir allt mer strukturerat och 
teknikstyrt i digitaliseringen. Däremot får andra delar av organisationen utveckla nya 
skills och producera innehåll och därigenom vara mer kreativa. Detta menar Respon-
denten kan behöva visst stöd då det inte är säkert att en 55-årig produktionschef kan 
lära sig att producera innehåll som fungerar.  
 
I det egna företaget kommer den säljare som nu anställs att ha erfarenhet av att arbeta 
med Marketing Automation som i Respondentens beskrivning är ett Sälj- och mark-
nadsstödssystem.  
 
 

Företag B 
Uppfattning om Marketing Automation  
Respondenten har en tydlig definition av marknadsarbetet: 

A. Content marketing är något alla kan arbeta med, såväl B2B som B2C. Det är 
budskapet som visar på förståelse för kundens smärtor. 

B. Inbound är metodiken för  hur man grupperar kommunikationen. 
C. Marketing Automation är verktyget för att hålla dialogen med kund levande 

på ett smidigt sätt med få säljare. Tillgången till e-postadressen är nyckeln för 
att aktivera arbetet med Marketing Automation.  
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Bild 9: Visualisering av respondentens whiteboardanteckningar. 

 
Respondenten ger en tydlig bild av Marketing Automation som ett verktyg för att 
hantera komplex försäljning med långa säljcykler och många beslutsfattare. Med verk-
tyget kan dialogen automatiseras med prospekts tills de har nått en viss mognadsgrad. 
Respondenten ser inte Marketing Automation som en fristående företeelse, snarare en 
komponent i inboundstrategin. Först i steg två, Convert, infaller Marketing Automat-
ion då e-postadress erhålls från besökaren, vilken blir en möjliggörare för fortsatt 
automatisering.  
 
Intervjun avslutas med ett resonemang om framtiden. När informationsbruset blir så 
stort att individen ”stänger av”. Referenten tror till exempel inte på email marketing i 
framtiden eftersom den kommer sorteras ut.  
 
Förutsättningar 
En tydlig strategi för hur man vill kommunicera med sina kunder och förmågan att se 
kunden från kundens synvinkel är viktigt menar respondenten. ”Det handlar bara om att 
konvertera. Om att se kunden från kundens synvinkel och inte vad jag vill ha”, respondenten 
25:55 in i intervjun.  
Enligt respondenten har det målmedvetna arbetet med inbound marketing varit en 
förutsättning för det aktuella företagets transformation till digital marknadsföring, där 
Marketing Automation är en av komponenterna. 
 
Ledningens självinsikt var en viktig faktor för att initiera förändringsarbetet. Det 
fanns drivkrafter i företaget som drev mot digitalisering och automatisering men 
marknadsstrategin var länge baserad på klassisk 4P med stark bas i print med kund-
tidning, broschyrer och produktblad samt relationsmedier som mässor. Frustrationen 
inom delar av bolaget var stor, att man i princip saknade digital närvaro. Det fanns 
ingen som kunde leda den satsningen  
 
”Ledningen förstod att de inte förstod. De behövde ta in någon som förstod. De förstod nog fortfa-
rande efter ett halvår att de inte förstod.”, respondenten 28:36 in i intervjun. 
 
Ledningen förstod att man behövde bli digitala och uttalat tydligt att man ville införa 
Marketing Automation. Mer oklart hur det skulle implementeras och exakt varför. 
"Då måste man börja med att attrahera besökare för att se vilka som är intresserade.” (Respon-
denten 35:08 in i intervjun) Arbetet med att etablera en content marketingstrategi och 
inboundmetodik banade vägen för Marketing Automation. Möjligheten att automati-
sera kunddialogen är viktigt i och med företagets komplexa säljcykler. CRM-systemets 
betydelse och vikten av att adresser är uppdaterade med korrekt information är påtag-
lig.  
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Respondenten anser att företaget hade lyckats även om de inte infört Marketing 
Automation, men till en betydligt större arbetsinsats. Den avgörande framgångsfak-
torn är företagets blogg där man använder den egna mycket kompetenta personalen. 
 
I så väl teori som i svar från respondenterna i del 1 rekommenderas att hela företaget 
omfattas för att optimera framgången vid införande av Marketing Automation. Re-
spondenten ser det som en utopi att ta det beslutet i förväg. Ledningen kunde inte i 
förväg inse vidden av ett införande av Marketing Automation.      
 
Förutsättningar enligt referenten för implementation av Marketing Automation: 

A. Relevant innehåll 
B. Bygg upp kompetens inhouse, gör dig inte beroende av externa byråer.  
C. Personal med stort intresse och kunskap om inom såväl digital marknadsfö-

ring som företagets erbjudande.  
D. Personas. Genomför personasanalys. För att kunna definiera personas fram-

gångsrikt måste man först känna den egna verksamheten väl. 
E. Ett iterativt, agilt, arbete där innehåll växer fram. Kanaler och metoder kan al-

terneras.  
 
De mest avgörande förutsättningarna för att lyckas är enligt respondenten: 

A. Ledningens accept, för att få spridning.   
B. En tydlig content marketingstrategi som anger hur man ska kommunicera 

med kund 
 
Måluppfyllelse 
Det finns i detta fall inte en ekonomisk aspekt eller drivkraft bakom införandet. Det 
finns en tradition av uppföljning och mätning men avseende införandet av Marketing 
Automation definierades inga övergripande mål. Marknadschefen hade och har ett 
eget mål om att skapa en marketing pipeline som visar ”touch points” som krävs för 
att skapa en viss volym leads.  
 
De mål som uppnåtts har varit mer av en indirekt karaktär: 

A. En stolthet i bolaget över den position bolaget skapat med sin digitala mark-
nadsföring. 

B. Vinnare i Radars kundundersökning ”Verksamhetsnära IT”. Ett sedan tidigare 
uttalat mål inom bolaget som dock inte lyfts fram under de senaste åren. 

 
Faktorer som anges viktiga för måluppfyllnad: 

A. God förståelse för och kunskap om verksamheten ”inhouse” för att möjlig-
göra egenproducerat innehåll.  

B. Hela processen blir mätbar i och med införandet Marketing Automation. 
C. Ett iterativt arbete som ständigt pekar ut rätt informationen i varje steg i  

a. köpresan 
b. personas 
c. den egna informationen 

 
Integration av sälj- och marknadsorganisationerna 
Marknad har en stabsfunktion i företaget. Marknadsteamet arbetar mot samtliga af-
färsområden. Sälj är distribuerat inom varje affärsområde. En cross-sales director 
säkerställer att de leads som kommer från marknad följs upp och bearbetas.  
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Företagets sälj- och marknadschef har genomfört en ansvarsfördelning som innebär 
att säljchefen äger ett SLA till vilken marknad agerar leverantör. Marknadschefen äger 
CRM-systemet samt Marketing Automationsystemet. 
 
Företaget har inte förändrat sin säljorganisation under införandet av den nya digitala 
marknadsstrategin. Respondenten ser dock möjlighet till ökad framgång.  
 
Integration av sälj och marknad till en intäktsorganisation ses som mycket positivt. 
”Branding och varumärkespositioneringen går hand i hand med leadsgenereringen.”, respondenten 
1:08:39 in i intervjun. Företaget har diskuterat att marknad skall äga C-kunder. 
 
Respondenten ser följande som viktigt för integration av sälj och marknad: 

A. Insikt om att affärsprocesserna skiljer sig åt inom bolaget och så även voly-
men prospekts för enheterna med komplexa och långa säljcykler. 

B. Skapa en gemensam process med tydliga gränssnitt mellan sälj och marknad. 
När och varför ett lead övergår från MQL till SQL. 

C. Skapa regelverk som möjliggör att ställa krav mellan verksamheterna 
D. Marknad som stabsfunktion och därmed övervakare av hur varumärket expo-

neras. 
E. Bygg vissa gemensamma events med stöd i inboundmetodiken.  

 
 

Företag C 
Uppfattning om Marketing Automation  
Respondenten menar att Marketing Automationverktyget för marknadsavdelningen 
motsvarar vad ett ekonomisystem gör för ekonomiavdelningen, det går att sköta sin 
administration på andra sätt men verktyget håller ordning och gör arbetet effektivare. 
Respondenten understryker att Marketing Automation utgör verktyg och inte feno-
men i sig. Verktyget bidrar till att effektivisera content marketingstrategin genom att 
det utöver att publicera material också konverterar leads till affärer, Marketing Auto-
mationverktyget gör content marketingstrategin till affärer.  
 
Förutsättningar 
I företag C1 upplevde man att de traditionella marknadsföringsmetoderna gav allt 
mindre resultat, de frukostseminarier man förlitade sig på attraherade allt färre besö-
kare. Då Respondenten både var teknikintresserad och bar med sig en övertygelse om 
att marknadsföring ska vara värdeskapande och att kunderna ska respekteras styrdes 
företagets marknadsstrategi mot content marketing med stöd i ett Marketing Auto-
mationverktyg.  
 
Respondenten resonerar här även kring inbound marketing men menar att content 
marketing utgör ett bredare begrepp med ett bredare urval av kanaler. Den stora skill-
naden menar han utgörs av att content marketing omfattar en längre kedja där man 
gärna söker nya kunder genom mejlutskick medan inbound marketing snarare handlar 
om metoden när kunden redan konverterat och befinner sig på företagets webbplats.  
 
Respondenten följde inte direkt uppdelningen av personas i olika faser i en tänkt 
köpprocess eller i säljtratten utan menar att dessa främst är akademiska medan man i 
praktiken snarare rör sig fram och tillbaka i köpprocessen och testar sig fram kring 
vad som fungerar bäst. Både C1 och C2 förhåller sig dock löst till en contenttrappa 
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där varje steg i trappan kräver mer engagemang för att ta till sig informationen, där att 
läsa ett mejl utgör det nedersta steget och att delta i en workshop utgör det översta.  
 
I företag C2 såg utvecklingen snarlik ut men gick snabbare. Företaget hade en tillväxt-
strategi men utvecklingen hade planat ut och behövde ny energi. Det fanns även där 
en tydlig uppdelning mellan sälj och marknad men dessutom en företagskultur där 
man uttalat inte ville dela med sig av material. Liksom i företag C1 genomfördes infö-
randet stegvis men här med en mer uttalad content marketingstrategi med uttalade 
personas understödd av ett Marketing Automationverktyg. Över tid förankrades ut-
vecklingen i ledningsgruppen och man skapade en modell för interndebitering av 
konsulternas arbetstid när de arbetar med att skapa innehåll. Detta gör arbetet mer 
legitimt och påverkar inte konsulternas möjligheter till exempelvis bonusar som skulle 
kunna undergräva intresset att medverka. Respondenten bedömer att strategin och 
arbetssättet idag är ordentligt förankrad i ledningen och i företaget. Vidare bedömer 
Respondenten att det varit framgångsrikt att börja resan mot att öppna upp företaget 
från kommunikationsavdelningen, vidare till sälj och därefter till produktutvecklingen.  
 
Vad gäller relationen mellan marknad och säljorganisation har dessa inte integrerats 
men man fokuserar idag på olika kundgrupper och har tydligare punkter för överläm-
ning utifrån lead scoring.  
 
Liksom i företag C1 förhåller sig företag C2 fritt till de olika faserna i köpprocessen 
utan har en mer övergripande syn på om företaget är okänt för kunden, om kunden 
börjar se produktkategorin som en möjlig lösning på sitt problem eller om den kom-
mit till en fas där olika leverantörer jämförs.  
 
Avslutningsvis tillfrågas Respondenten kring vilka förutsättningar företag som över-
väger ett införande av ett Marketing Automationverktyg bör ha utöver de som 
nämnts ovan. Respondenten menar på att det bör kunna vara relevant oavsett om det 
rör komplex eller enkel försäljning, oavsett målgrupp då alla är digitala idag och oav-
sett bransch. Om företaget har väldigt få och stora potentiella kunder kan det dock 
vara överflödigt, liksom om företaget är för litet då det kräver en del resurser att upp-
rätthålla systemet.  
 
Måluppfyllelse 
Vad gäller måluppfyllelse i företag C1 lyckades de inte implementera arbetet så långt 
innan Respondenten slutade att de kunde visa på att det skapades fler affärer. Arbetet 
var inte framme i en fungerande mätbarhet kring exempelvis leadsgenerering. Enligt 
Respondenten märkte dock alla på företaget att man hade en större närvaro hos kun-
derna vilket uppfattades som en framgång. Kulturellt var säljarna dock även fortsatt 
ägare av sin egen försäljning utan djupare samspel eller delat ansvar med marknadsav-
delningen, dock fanns former för när leads skulle lämnas över från marknad till sälj. 
Leadsen som levererades skapade dock en känsla av att det faktiskt levererades något 
från marknad, något som inte varit uppfattningen tidigare. Detta sågs som grädde på 
moset i försäljningen med det var dock enligt Respondenten lite mer grädde.  
 
I företag C2 menar Respondenten att det skett något av en kulturrevolution som lett 
till en mycket större öppenhet i företaget där man delar med sig av material och skap-
ar intresse hos kunderna. Detta har haft enorm påverkan på företaget. Det finns dock 
inga tydliga mål som följs upp och som kan belägga detta i ledningssammahang även 
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om de har viss uppföljning på marknadsavdelningen. Konkret upplevs det som att de 
kunder som lämnas över till Sälj är mer mogna för försäljningsinsatser.  
 
Integration av sälj- och marknadsorganisationerna 
Som konstaterats ovan har varken företag C1 eller företag C2 infört en integration av 
sina sälj- och marknadsorganisationer. I båda fallen beskriver dock Respondenten att 
överlämningen mellan funktionerna blivit tydligare och kvaliteten i de leads som gene-
reras är högre.  
 
Respondenten för även ett allmänt resonemang kring behoven av att bättre integrera 
arbetet, dock utan att skapa en gemensam organisation. Han menar istället för att 
agera i olika delar i en produktions lina eller i en säljtratt bör Marknad som Sälj agera 
parallellt med varandra. Båda funktionerna skulle i det skapa och sprida innehåll, där 
social selling skulle vara säljfunktionens motsvarighet till content marketing. Respon-
denten menar även att etablerade begrepp behöver omprövas och att man bör tala 
om Affärsgenerering för att etablera ett nytt gemensamt förhållningssätt.  
 

 
4.4 Analys del 2 med jämförelse med del 1 samt besvarande av 

forskningsfrågor 

 

Uppfattning om Marketing Automation  
Respondenterna tycks ha en relativt samstämmig uppfattning om vad Marketing 
Automation innebär. Verktyget har olika funktioner för att skapa och sprida innehåll 
och inte minst följa upp mottagandet och värdera hur pass mogna kunderna är så att 
företaget vet om de är mogna för försäljningsinsatser. Verktyget beskrivs som en 
marketingmaskin som automatiserar dialogen, håller ordning och effektiviserar arbetet 
med content marketingstrategin och inbound marketingmetoderna. Enligt en respon-
dent gör Marketing Automationverktyget att content marketingstrategin leder till affä-
rer.  
 
Bilden av att det är ett verktyg och 
vad verktyget ska göra stämmer väl 
överens med de beskrivningar som 
lämnas av Rådgivare och Leverantör 
i del 1 och i teoridelen.  I del 1 besk-
rivs Marketing Automation som ett 
verktyg för att stödja kunderna i 
deras köpresa, hantera leads och 
leadskvalificering samt hålla ordning 
på kunder och vilka insatser som 
riktas till dem. I teoridelen beskrivs 
hur verktygen kan förbättra mark-
nadsföringsarbetet genom segmen-
tering, lead scoring och lead nur-
turing samt hur man kan följa kundernas beteenden (Doyle, 2016 samt Miller, 2009). I 
såväl teoridel som i del 1 och del 2 konstateras att systemet troligen ger bäst effekt om 
det integreras med ett CRM-system, vilket två av respondenterna gjort (Kotler, Rack-
ham & Krishnaswamy, 2006). I flera av intervjuerna pekar man på att man tror att 
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Marketing Automation och CRM i framtiden är ett och samma system, vilket i så fall 
skulle kunna underlätta samspelet mellan marknad och sälj. Hela resonemanget kring 
de olika stegen i köpprocessen relaterar på ett övergripande plan till säljtratten (Justen, 
2014) som presenteras under teoridelen. Dock utan att faktiskt i detalj följa de olika 
stegen utan snarare på ett mer övergripande plan.  
 
Förutsättningar 
Vad gäller förutsättningar finns det både likheter och skillnader bland respondenter-
nas svar.  

- Samtliga respondenter tycks vara överens om att en förutsättning är en 
content marketingstrategi med personas och bearbetning av leads. 

- Ett av företagen arbetar med en uttalad inboundmetodik medan övriga 
två företag förhåller sig till det men inte lika tydligt.  

- Ett av företagen saknar sälj- och marknadsorganisation, de övriga två har 
dessa separerade i olika enheter i företaget och alltså inte integrerade i en 
gemensam organisation. Dock har ett av företagen upprättat ett SLA som 
kontrakt mellan marknad och säljfunktionerna. Detta stöds i teorin av 
Weber och Henderson  

- Vid diskussionen om helhetsperspektiv uppfattar vi samtliga responden-
ter som att de hittat former för att engagera medarbetare även utanför 
sälj- och marknadsfunktionerna till att skapa innehåll. Samtliga företag 
producerar sitt innehåll själva inom företaget istället för att köpa in från 
externa byråer.  

- Implementeringen har i stort skett framväxande och sanktionerats efter 
hand i ledningen snarare än att den sanktionerats i förhand. Samtliga fö-
retag har också haft en tydlig ambition om att arbeta med digital mark-
nadsföring.  

- Samtliga företag pekar på ett iterativt, agilt arbetssätt där utformning och 
implementering vuxit fram allt eftersom liksom att man arbetar med att 
löpande testa och utvärdera det innehåll som produceras.  

- Företagen tycks samlat mena på att systemstödet lämpar sig för många 
olika kategorier av företag oavsett om det rör komplex eller enkel försälj-
ning, oavsett målgrupp, oavsett bransch och oavsett om man vände sig 
B2B eller B2C. Däremot finns inga behov för företag som vänder sig till 
en väldigt begränsad kundgrupp med en välkänd och etablerad produkt 
att investera i verktyget.  

- Ett av företagen menar på att det knappast är värt insatsen i ett litet före-
tag medan representanten för mikroföretaget menar att det är utmärkt 
för små företag då verktyget gör marknadsarbetet skalbart och systemati-
serat med små personella resurser.  

 
Vid en jämförelse mellan vilka förutsättningar som lyft fram i del 1 jämfört med vad 
som företagen i del 2 uppfattar som förutsättningar kan vi se att de även kring detta är 
relativt överens, vilket framgår av tabellen på nästa sida: 
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Slutsatser Rådgi-
vare/Leverantörer 

Slutsatser Kunder Bedömning av 
överensstämmelse 

A. Företaget arbetar med 
en content marketing-
strategi som inbegriper 
personas och bearbet-
ning av leads. 

 Företagen har en con-
tent marketingstrategi 
med personas och be-
arbetning av leads.  

 Hög grad av över-
ensstämmelse 

B. Det finns eller skapas en 
sammanhållen intäkts-
organisation som omfat-
tar marknads- och sälj-
organisationen. 

 Företagen har sälj- 
och marknadsorgani-
sationerna separerade 
i olika enheter i före-
tagen. 

 Låg grad av över-
ensstämmelse 

C. Företaget har ett hel-
hetsperspektiv på infö-
randet då stora delar av 
företaget påverkas, både 
produktion och medar-
betare utanför sälj- och 
marknadsorganisation-
en.  

 Företagen har skapat 
former för att enga-
gera medarbetare 
även utanför sälj- och 
marknads-
funktionerna till att 
skapa innehåll. Im-
plementeringen har i 
stort skett framväx-
ande och sanktion-
erats efter hand 

 Medelhög grad av 
överensstämmelse 

D. Företaget har fokus på 
kundens köpprocess 
och tänker utifrån och in 
istället för att först och 
främst fokusera på sina 
egna sälj- och mark-
nadsprocesser. 

 Ett av företagen arbe-
tar med en uttalad in-
boundmetodik för att 
adressera kundens 
köpprocess medan 
övriga två företag 
förhåller sig till in-
boundmetodiken men 
inte lika tydligt.  
 

 Medelhög grad av 
överensstämmelse 

E. Företaget använder cen-
tral kompetens som 
produktchefer för att 
producera lockande och 
värdeskapande innehåll 

 Företagen har byggt 
upp en egen förmåga 
att producera innehåll 

 Medelhög grad av 
överensstämmelse 

Tabell 4, jämförelse mellan förutsättningar mellan del 1 och del 2 och bedömning av överensstäm-
melse. 
 
Sammanfattningsvis uppfattar vi det som att de förutsättningar som framkom i del 1 i 
stort bekräftas bland företagen som infört Marketing Automationverktygen:  

 
- Det är en förutsättning för ett effektivt arbete att företaget har en con-

tent marketingstrategi med personas och bearbetning av leads.  
 

- Det är också högst troligt att det är effektivt om den stöds av en in-
boundmetodik som har fokus på kundernas köpprocess, att företaget ar-
betar med ett helhetsperspektiv i företaget som inbegriper funktioner 
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även utanför sälj- och marknadsfunktionerna samt att företagen har eller 
bygger upp en egen förmåga att producera relevant innehåll i företaget.  
 

- Det är däremot inte en förutsättning utifrån vad vi kunnat se att företa-
gen måste ha en gemensam intäktsorganisation. Vi kommer att åter-
komma till det nedan.  

 
Utöver detta resonerar respondenterna från del 1 och del 2 i likande tankebanor kring 
den hypotetiska frågan om när man ska undvika att införa ett Marketing Automation-
verktyg. Framförallt pekar man på att det knappast är värt insatsen om man har en 
välkänd produkt på en liten marknad. Däremot tycks det inte finnas någon samstäm-
mig bild av att det skulle vara särskilda branscher, kundgrupper, produkter eller någon 
särskild storlek på företagen som bör undvika systemet.  
 
Då vi inte funnit några tydliga definitioner av förutsättningar i teoridelen är det svårt 
att direkt hänvisa till avsnitt i teoridelen som styrker slutsatserna ovan mer än att de 
berörs. Starkast är kopplingen till hantering av leads och till content marketingstrate-
gin som beskrivs av Arhammar & Staunstrup.  
 
Det tycks också finnas en överensstämmelse kring inboundmetodiken i hur man valt 
att lägga upp sitt arbete bland respondenterna som väl överensstämmer med hur 
Hubspot beskriver det. Tydligast är att företag B arbetar i direkt relation till de olika 
delarna i Hubspots modell (nedan) medan de övriga två företagen förhåller sig till 
dem lite friare.  

 
Vad gäller förmågan att skapa eget innehåll i företagen understöds den slutsatsen såväl 
av Pulizzi i beskrivningen av hur journalister anställs på allt fler företag för att skapa 
innehåll och av Arhammar & Staunstrup genom slutsatsen att företagen behöver 
prata med kunderna om vad som är viktigt för dem (underförstått att leverantören så 
småningom erbjuder en lösning för detta).  
 
Vad gäller den sammanhållna intäktsorganisationen pekar Kotler, Rackham och 
Krishnaswamy på behovet av att samordna sälj- och marknadsfunktionerna. Detta tar 
respondenterna i del 1 till ytterligare en nivå och pratar om en gemensam organisat-
ion. Denna omfamnas av respondenterna i del 2 som teori men den har inte omsatts i 
praktiken. Därmed kan sägas att såväl teorin, utifrån Kotler, Rackham och 
Krishnaswamy som praktiken i de undersökta företagen så finns det ett behov att 
bättre samordna sälj- och marknadsfunktionerna. Men det finns vad vi kunnat se inte 
något understöd för att det ska göras i en gemensam organisation. Att ”Företaget 
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samordnar sälj- och marknadsfunktionerna” uppstår därmed som en rimligare förut-
sättning än att de skapar en gemensam intäktsorganisation.  

 
Måluppfyllelse 
Inte något av företagen har kunnat visa på några lönsamhetsvinster eller andra direkt 
mätbara effekter av implementeringen av Marketing Automationverktyget. Däremot 
har man kunnat peka på olika indirekta effekter som att man har fått en förändrad 
kultur i företaget, att de leads som lämnats över från marknad till sälj haft högre kvali-
tet och ett av företagen upplever sig ha fått en bättre extern och intern synlighet och 
till och med utsetts till vinnare i en av Sveriges mest erkända kundundersökningar. 
Samtliga företag vittnar om att en stor mängd möjliga leads genererats för säljarna att 
bearbeta men det tycks saknas tydliga mått för hur företagens situation varit före och 
efter implementeringen. Det tycks också saknas tydliga kvantifierbara mål för vad 
arbetet löpande ska generera.  
 
Innebär då detta att ett införande av ett Marketing Automationverktyg inte leder till 
ökad effektivitet och ökad lönsamhet? Svaret på det är att vi inte vet. Marknadsche-
ferna som är ansvariga för systemen är positiva och pekar på ett antal positiva effekter 
som är svåra att mäta men som verkar rimliga. De fyra principerna för företagsstrategi 
som presenteras i kapitel 3.8 utgår från att (1) företag anstränger sig för att maximera 
sin avkastning och (2) agerar rationellt för att göra det genom att  (3) anpassa organi-
sationen efter dess omgivning och ständigt (4) omprövar sina val i en föränderlig om-
värld (Roos, von Krogh & Roos, 2004). I brist på information som pekar i någon 
annan riktning kring företagen kan vi anta att dessa fyra principer gäller även dem. 
Denna typ av resonemang riskerar att bli självbekräftande men då samtliga företag 
uppges planera att fortsätta och fördjupa sitt arbete med Marketing Automation utgår 
vi från att det är beslut som är rationellt fattade. Det skulle i så fall innebära att man 
inom företagen bedömer att arbetet bidrar till företagets avkastning eller åtminstone 
att man inte har någon information som tyder på att avkastningen skulle varit högre 
om man inte implementerat Marketing Automationverktyget. Som konstateras kring 
den fjärde principen tidigare i uppsatsen är det dock svårt att veta om företaget upp-
nått maximal anpassning eftersom såväl företag som omvärld ständigt förändras. 
Detta resonemang bygger dock på antaganden och vi har inte gått på djupet i företa-
gens vinstgenerering och gjort några analyser utan lämnar detta som uppslag till fort-
satta studier.  
 
Slutsatsen kring måluppfyllelse från Del 1 pekade på att en effekt var att kvaliteten på 
de leads som lämnas får högre kvalitet, vilket bekräftas av de intervjuade företagen. 
Del 1 pekar även på att implementeringen leder till ett agilt arbetssätt vilket också 
bekräftas av kunderna. Utifrån den fjärde principen för företagsstrategi skulle detta 
arbetssätt kunna ge företagen fördelar i konkurrens med andra företag då det gör att 
företagen ständigt omprövar sina arbetssätt och utvecklar dem utifrån rådande nuläge. 
Det skulle i så fall möjliggöra att företagens anpassning av den egna organisationen 
och omvärlden underlättas och leder ökad avkastning (ibid.).  
 
Företag A beskriver att en investerare antagligen skulle ha föredragit 5 skarpa kunder 
istället för de 300 leads som nu upparbetats. Att man inte gjort det skulle möjligen 
kunna vara ett exempel på hur ett företag kan agera för att förbättra sin konkurrenssi-
tuation på sikt på bekostnad av kortsiktig avkastning (ibid.). 
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I Del 1 pekas också på att verktyget gör att det går att räkna hem affärer ur det inne-
håll som skapas, under förutsättning att strategin och verktyget är integrerat i hela 
organisationen och att man arbetar med ett helhetsperspektiv. Respondenterna i del 2 
uttrycker också att verktyget gör affärer av innehåll men när det kommer till helhets-
perspektivet saknas det inledande helhetsperspektiven i två av företagen. I det tredje, 
mikroföretaget (A), går det knappast att tala om helhetsperspektiv då det i dagsläget 
består av en enda person. I företag B och C har införandet av verktyget skett stegvis 
och över tid snarare än genom ett i förväg detaljbeslutat implementeringsprojekt med 
uttalade KPI:er. Snarare har man upplevt ett behov av att förändra en inriktning i 
företaget, antingen i form av behov att bli mer digitala eller att öppna upp företaget 
och bli mer kommunikativa. Detta uppdrag har sedan de respektive marknadschefer-
na omvandlat i contentstrategier, inboundmetoder och automationverktyg löpande 
och över tid, genom att ta steg för steg och ständigt följa upp. Längs vägen har delar-
na förankrats i ledningen efter behov och landat i olika grad av implementering.  
 
I Del 1 konstaterades att Leverantörerna gav uttryck för att det strategiproblem som 
skulle adresseras skulle vara ”stort” utifrån den implementeringsmatris som presente-
rades under kapitel 3.9 (Roos, von Krogh & Roos, 2004). Vi kunde dock inte finna 
några belägg för om tidshorisonten skulle bedömas som ”kort” eller ”lång”. Kunder-
na har valt i viss mån olika angreppssätt. Företag A, mikroföretaget, har valt att utgå 
från Marketing Automationverktyget som en utgångspunkt i hur man tänker sig sitt 
marknads- och försäljningsarbete. Själva verktyget implementerades relativt snabbt 
och utgör en grund 
att bygga vidare på 
och utveckla. Det 
pekar på att man upp-
fattat att det fanns ett 
stort strategiproblem 
och kort tid för ge-
nomförandet. Företag 
B och C har genom-
fört implementeringar 
som börjat på mark-
nadsavdelningarna och därefter vuxit till att inbegripa fler funktioner i företagen och 
besluten har fattats längs vägen i ledningen. Det skulle peka på att dessa företag ur 
hela företagens perspektiv uppfattat att de har relativt små strategiproblem och lång 
tidshorisont. Detta har sedan utvecklats till att övergå till steg-för-steg-
implementering allteftersom fler funktioner i företagen involverats, även ledningen. 
Detta skulle kunna tyda på att implementeringen medverkat till att belysa och uppgra-
dera strategiproblemets omfattning i företagen. Det skulle också innebära att Leveran-
törer och Kunder i slutändan är överens om att strategiproblemet har stor betydelse 
och Kunderna tillägger att tidshorisonten trots allt är relativt lång.  
 
Det är dock värt att fortsatt uppmärksamma att det finns en glapp i frågan om 
måluppfyllelse. Bilden skiljer något i fråga om effekternas omfattning om man jämför 
vittnesmålen från respondenterna med vad Leverantören och Rådgivaren pekar på. 
Vad gäller teoridelen har vi funnit och beskrivit en bakgrundproblematik med föränd-
rat kundbeteende och behov av förändrad marknadsstrategi. Vi har också kunnat se 
att mer än hälften av de företag som investerar i Marketing Automationsystem i USA 
förväntar sig en nyttorealisering inom ett halvår (Marketing Automation Trend Survey 
från Ascend2). Utöver detta har vi i teoridelen inte kunnat peka på vilka effekter man 

  
Tidshorisont för genomförandet 

  Lång Kort 

Strategiproble

mets betydelse 

Stor  

Genomförandet sker 

steg för steg 

 

Genomförandet blir 

omfattande 

Liten 

 

Genomförandet blir 

framväxande 

 

Genomförandet blir styrt 

 



 

58 
 

som företag kan förvänta sig i reda tal i en svensk kontext. Dock kan man utifrån de 
fyra principerna för företagsstrategi anta att företagen agerar rationellt för att uppnå 
maximal avkastning och i och med att de fortsätter arbeta med systemen och dessu-
tom fördjupa detta arbete skulle det kunna tyda på att företagen upplever att det leder 
till ökad avkastning (Roos, von Krogh & Roos, 2004). Men det är som sagt ett anta-
gande. 
 
Integration av sälj- och marknadsorganisationerna 
I intervjuerna i Del 1 framkommer behovet av att upplösa uppdelningen mellan 
marknad och sälj och istället införa en gemensam intäktsorganisation. Som konstate-
ras stöds detta i teoridelen. När vi dock prövar frågan med företagen som infört Mar-
keting Automationsystemen har de dock inte gjort detta. Företag A har helt enkelt 
inte en så pass stor organisation att frågan är relevant, VD:n arbetar med innehållet 
själv och kommer att anställa en säljare. Man kan tänka sig att de kommer att arbeta 
relativt nära varandra. Respondenten för företag A återkommer i intervjun vid ett par 
tillfällen till fördelen med att införa systemen och tankesätten redan från början i före-
taget och menar på att de inte behöver ta hänsyn till tidigare organisationsuppdelning-
ar utan kan göra rätt från början. Om det är så att integrerade funktioner i företaget 
leder till effektivare försäljning skulle det kunna innebära en konkurrensfördel för 
företag som integrerar funktionerna från början. Det menar åtminstone företag A.  
 
De övriga två företagen är större och har istället valt att hitta olika lösningar på hur 
man hanterar relationer och överlämning mellan marknad och sälj utan att skapa en 
ny organisation. I företag B äger marknadschefen CRM-systemet och det finns ett 
SLA mellan sälj och marknad som hanterar relationen. I företag C beskrivs att över-
lämningen blivit bättre och kvaliteten högre på leadsen. Som konstateras i analysen av 
Del 1 möjliggör Marketing Automation en effektivare överlämning mellan marknads- 
och säljfunktionerna och det skulle i så fall kunna innebära att en sammanslagning av 
funktionerna i en gemensam organisation inte blir nödvändig, tack vare bättre interna 
rutiner kan man fortsätta med tidigare organisation. Som konstateras i teoridelen för-
ordas en samordning av sälj- och marknadsorganisationerna, särskilt om marknaden 
är komplex och under snabb förändring (Kotler, Rackham & Krishnaswamy, 2006). 
Men det finns även exempel på företag som löpt hela linan ut och placerat sälj- och 
marknadsfunktionerna i samma organisation. Exempel som tas upp är IBM och Ge-
neral Electrics (Weber & Hendersson, 2014).  
 
Samtliga respondenter bland företagen är dock lika övertygade som respondenterna i 
del 1 om att det i framtiden kommer att vara absolut nödvändigt med att funktioner-
na integreras bättre. I företag B resoneras kring hur varumärkespositionering och 
leadsgenerering hänger ihop. Respondenten för företag C vill införa nya begrepp som 
gör upp med tidigare låsningar och fokuserar på Affärsgenerering och ett samspel 
mellan content marketing och social selling där sälj och marknad arbetar parallellt i en 
gemensam process.  
 
Om alla nu är överens om att intäktsorganisationer borde skapas, varför görs det då 
inte? Vi har inte riktigt underlag att svara på den frågan utifrån de uppgifter vi samlat 
in i den här studien. En möjlig förklaring skulle kunna vara att det inte alls är så nöd-
vändigt som alla tror med en gemensam organisation utan tvärtom att systemet gör 
det möjligt att hantera överlämningsproblematiken utan organisationsförändringar.  
 



 

59 
 

Så frågan kvarstår, är det nödvändigt med organisationsförändringar kring marknad 
och sälj för att få effekt av arbetet med Marketing Automation eller bidrar verktyget 
till att underlätta överlämningen så pass att en organisationsförändring inte är nöd-
vändig? Leverantören och Rådgivaren talar för integration av funktionerna, teoridelen 
och praktiken pekar på att man kan hantera samspelet bättre med hjälp av verktyget 
och att det därmed är överflödigt med en integrering i en gemensam organisation.  
 
 

Sammanfattning av slutsatser från analysen i del 2 

Vi har i vår studie undersökt den förändrade köpresan och vilket värde ett system 
som Marketing Automation kan tillföra. Vårt huvudsakliga bidrag har varit att belysa 
frågeställningarna ur en svensk kontext. Vår empiri bekräftar i vissa delar den bakom-
liggande teorin, dock inte i alla aspekter. 
 

Vad är Marketing Automation och vad kan det fylla för funktion? 
Marketing Automation är ett verktyg för att skapa och sprida innehåll, att följa upp 
mottagandet och värdera hur pass mogna kunderna är så att företaget vet om de är 
mogna för försäljningsinsatser. Verktyget automatiserar dialogen med potentiella 
kunder, håller ordning på kundkontakterna och kundernas aktiviteter samt effektivise-
rar arbetet med content marketingstrategin och inbound marketingmetoderna. Marke-
ting Automationverktyget underlättar att content marketingaktiviteterna leds till att bli 
affärer. De företag vi studerar har relativt lika införande men med skilda förutsätt-
ningar att nyttja systemet möjligheter. Teorin pekar på betydelsen av integration mel-
lan Marketing Automationssystemet och ett CRM-system för att erhålla en koppling 
mellan sälj och marknad. Två av tre undersökta företag har integrerat systemen fullt 
ut. Justen beskriver även med säljtratten processen från att ett lead skapas till dess 
övergång till sälj och vidare till avslut. Även i detta avseende följer två av de tre före-
tagen processen, om dock något olika utvecklat.  
 

Vilka förutsättningar krävs för att kunna införa Marketing Automation? 
En slutsats av vår studie är att Automation förutsätter att företaget redan har eller 
skapar:  

- en content marketingstrategi med personas och bearbetning av leads,  
- ett helhetsperspektiv på införandet då stora delar av företaget påverkas, 

både produktion och medarbetare utanför sälj- och marknadsorganisation-
en,  

- fokus på kundens köpprocess, gärna med basen i inboundmetodik,  
- en egen förmåga att producera innehåll,  
- en samordning av sälj- och marknadsfunktionerna 

 
Betydelsen av content marketing, som en förutsättning för Markering Automation, är 
väl kartlagt i teorin från såväl Pulizzi som Edberg. Förmågan att producera egen in-
nehåll är viktig enligt såväl teori som empiri. Vi noterar dessutom från våra intervjuer 
att när kunniga och inom sitt område högst kompetenta konsulter lyfts fram som 
förmedlare av kunskap, bidrar det även med en stolthet i företaget. 
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Leder ett införande av Marketing Automation till ökad integration av sälj- och 
marknadsorganisationerna? 
Kotler, Rackham och Krishnaswamy beskriver redan 2006 vikten av att migrera sälj- 
och marknadsorganisationerna. De i undersökningen ingående leverantörerna är sam-
stämmiga i vikten av detta. Vi kan i vår undersökning se att Marketing Automation-
verktyget leder till att content marketingstrategin blir mer effektiv om företaget lyckas 
åstadkomma ett nära samarbete mellan marknads- och säljfunktionerna men det krä-
ver inte en gemensam organisation.  
 

Leder Marketing Automation till ökad måluppfyllelse? 
Inom teorin finns ett begränsat antal undersökningar som påvisar lönsamhet och 
måluppfyllnad som konsekvens av införande av Marketing Automation, men enligt 
vad vi erfar inte någon i Sverige. De mer pålitliga visar på en ökad hastighet i proces-
sen att skapa leads till genomförd affär. De visar även en viss ökad effektivitet hos 
sälj- och marknadspersonal.  
 
Vår studie påvisar att Marketing Automation kan leda till uppfyllnad av mjuka värden 
i företaget men har inte bevisats leda till ökad lönsamhet per automatik. Utifrån de 
fyra principerna för företagsstrategi kan vi dock anta att det ökar företagens avkast-
ning då de väljer att utveckla och fördjupa arbetet med Marketing Automation.  
 
Relaterat till studiens syfte konstateras att införandet av ett Marketing Automation-
verktyg påverkar och påverkas av företagets sälj- och marknadsprocesser. Förutsatt 
att förutsättningarna ovan uppfylls kan företagen förvänta sig effekter kring ett antal 
mjuka värden. Det är möjligt att även andra mål kring effektivitet och lönsamhet kan 
åstadkommas under förutsättning att de tydligt definieras inför ett införande.  
  
 

5 Avslutande diskussion och förslag på vidare studier 
 
I inledningen har vi pekat på några av de problem marknadsföringen tampas med 
idag. Kunderna är mer uppkopplade och upplysta, de släpper in säljarna först i sam-
band med sina köpbeslut och litar inte på företagens traditionella marknadsföring 
(Edberg, 2013). Istället sprids informationen digitalt, gärna via sociala medier, med 
rasande hastighet. Företagens möjligheter till påverkan minskar. De tidigare modeller-
na med positionering och segmentering och marknadsföringsmix biter inte riktigt 
längre, det blir svårare och svårare att sälja via cold-calls och telemarketing (Kotler & 
Caslione, 2009). Som ett svar på det har content marketing vuxit fram. Företagen 
publicerar information som är relevant och viktig för kunderna och skapar en tidigare 
relation, man blir bättre på att adressera kundernas verkliga problem och lära känna 
deras behov (Arhammar & Staunstrup, 2016).  
 
Men för företagen räcker det inte att erbjuda potentiella kunder och allmänhet på 
viktigt material, man vill se att det man gör leder vidare till affärer. Det finns ett be-
hov av att effektivt kunna producera innehåll som kunderna efterfrågar, följa kunder-
na i deras köpprocess och när tiden är mogen lämna över till säljfunktionerna som 
fångar upp potentiella kunder i sitt CRM-system och påbörjar sin bearbetning i sin del 
i kedjan (ibid). För att underlätta detta har en ny typ av verktyg tagits fram, Marketing 
Automationsystem. Systemen kan publicera innehåll, skicka mejl, följa kundernas 
beteende och poängsätta det så att man som företag vet när kunden är tillräckligt in-
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tresserad för att det ska vara tid för en kontakt. Verktyget möjliggör att arbetet med 
content marketing kan leda vidare till en affär (ibid).  
 
Men vad krävs då för att det ska vara värt insatsen att införa detta verktyg? I studien 
har vi kunnat kartlägga att såväl Rådgivare, Leverantör som Företag är överens om att 
man måste bygga sitt marknadsarbete på content marketing. Innehållet ska produce-
ras utifrån tänkta målgruppspersoner – personas – och man behöver ha en form för 
att bedöma kundernas aktiviteter och följa dem som leads (Arhammar & Staunstrup, 
2016 samt Pulizzi, 2013). Vi har i studien kunnat se att innehållet med fördel ska pro-
duceras internt av initierade experter och vara relevant för de potentiella kunderna. 
Innehållet publiceras för de potentiella kunderna i en tänkt köpresa utifrån inbound-
metodiken och kommunikationsinsatserna kan automatiseras i verktyget (Halligan & 
Shah, 2009 samt Arhammar & Staunstrup, 2016). För att verktyget ska få ordentlig 
effekt bör införandet enligt respondenterna ske med ett helhetsperspektiv i företaget 
då det påverkar medarbetarnas arbetsuppgifter och företagets synlighet långt utanför 
sälj- och marknadsfunktionerna. I en förlängning kan det till och med vara möjligt att 
kunderna kan komma att påverka företagets produkter, vilket understryks i teoridelen 
(Edberg, 2013 samt Arhammar & Staunstrup, 2016). Såväl Kunder som Leverantörer 
för resonemang som tyder på att man efter en tid uppfattar att systemen adresserar ett 
betydande strategiproblem i företagen. (Roos, von Krogh & Roos, 2004) 
 
Ett återkommande ämne i den litteratur vi studerat samt i samtalen med responden-
terna i både del 1 och del 2 har varit behovet av att stärka samspelet mellan sälj- och 
marknadsfunktionerna, vilket även understryks i avsnittet om Intäktsprocessen i teo-
ridelen (Kotler, Rackham & Krishnaswamy, 2006). Det kan till och med vara så att 
det underlättar att sälj och marknad placeras i samma organisatoriska enhet vilket i 
teoridelen exemplifieras med IBM och General Electrics men det finns också andra 
lösningar.  
 
Om man gör allt detta, vad kan man då förvänta sig för resultat? Utifrån vad företa-
gen i del 2 svarat kan man förvänta sig att företagets kommunikativa förmåga ökar, 
experterna i företaget blir mer synliga internt och externt. De leads som lämnas över 
från marknad till sälj har högre kvalitet och ger mer att gå på då man kunnat följa 
kundernas beteende. Däremot har vi inga uppgifter som pekar på att lönsamheten 
ökat eller att antalet leads förändrats efter införandet av ett Marketing Automation-
verktyg, detta har inte följts upp i de företag vi intervjuat. De uppgifter kring ROI 
som nämns i teoridelen inledningsvis har det inte funnits något underlag som varken 
styrker eller avstyrker (Weber & Henderson, 2014). Utifrån de fyra principerna för 
företagsstrategi kan vi dock anta att företagen bedömer att systemen bidrar till företa-
gens avkastning då implementeringen fördjupas och breddas i företagen över tid 
(Roos, von Krogh & Roos, 2004).  
 
Vi har i vår studie dels velat teckna en bild över vilka förutsättningar för Marketing 
Automation som behöver uppfyllas för att det ska vara meningsfullt att implementera 
verktyget samt se om det leder till ökad måluppfyllelse. Dels har vi velat se om det 
finns en skillnad mellan vad Rådgivare och Leverantör uppfattar att systemet erbjuder 
och hur en implementering bör gå till jämfört med hur Kunderna uppfattar detta.  
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5.1 Råd och implikationer 

För vem? 
Är Marketing Automation något för alla? Till en början hade vi ambitionen att testa 
slutsatserna på offentlig sektor för att se om de gick att överföra men detta har fått stå 
tillbaka och kan möjligen vara ett uppslag för en framtida studie. De företag som in-
gått i studien har varit från mikroföretag till stora företag och de vittnar alla om att 
systemet passar för dem. Representanterna pekar också på att systemen lämpar sig för 
alla, oavsett bransch, oavsett kunder, oavsett produkt. Däremot rekommenderas man 
att låta bli om man har en mycket specifik produkt för en mycket begränsad marknad 
som redan känner till produkten väl. Då är det inte värt insatsen. Vi har i teoridelen 
inte kunnat finna några rekommendationer kring detta att jämföra respondenternas 
hållning mot och särskilt inte i en svensk kontext.  
 
Även mikroföretaget i studien menar att verktygen bidrar till deras effektivitet då de 
helt kunnat strukturera sitt marknadsarbete i systemet vilket medför att de enkelt kan 
skala upp marknadsbearbetningen allt eftersom företaget växer. De menar till och 
med att de har en fördel av att ha kunnat göra rätt från början och kommer därmed 
att kunna köra om större företag som fastnat i ett föråldrat marknadsarbete. Vi låter 
det stå för dem så länge men om potentialen är så stor som vissa pekar på kan det 
ligga något i det de säger. Enligt Weber & Henderson är små och medelstora företag 
det snabbast växande marknadssegmentet för företag som säljer Marketing Automat-
ionsystem (Weber & Henderson, 2014). 
 

Frågan om måluppfyllelse 
Vi har i denna studie inte kunna fastställa faktisk måluppfyllelse i företagen eftersom 
de inte satt några mål för införandet. Samtidigt torde det vara högintressant för vilket 
företag som helst som överväger en investering i ett Marketing Automationverktyg att 
kunna beräkna lönsamheten i en implementering. Det vore utifrån det intressant att 
vidare studera måluppfyllelse genom att följa antalet Leads, MQL:er, SQL:er och av-
slutade affärer i ett antal företag utifrån säljtratten för att se hur de påverkas efter in-
förande av ett Marketing Automationverktyg (Justen, 2014). Och kanske möjligen att 
räkna ROI på ett par olika införanden. Det ryms dock inte i denna studie. Vi konsta-
terar att måluppfyllelsen inte tydligt gått att verifiera men att de marknadschefer som 
infört verktygen uppfattar att det fått positiva effekter, även utanför säljtratten. Och 
vi har inte heller några direkta indikationer på att det inte skulle stämma. Tvärtom kan 
vi göra antaganden om att företagen agerar rationellt för att maximera sin avkastning 
och eftersom de fördjupar sitt arbete med Marketing Automation skulle det kunna 
tyda på att företagen uppfattar det som att systemen bidrar till deras avkastning. Detta 
så länge de inte fastnat i en ”prestationsparadox” där de vet att de borde byta strategi 
men inte gör det av någon anledning (Roos, von Krogh & Roos, 2004).  
 
Under studien har den framträdande bristen på mätbarhet och lönsamhetsuppföljning 
i företagen varit förvånande. Samtliga respondenter i studien är överens om att en ett 
korrekt införande av ett Marketing Automationsystem möjliggör för företagen att 
arbeta mer effektivt. Vi har också kunnat se i teoridelen att mer än hälften av de före-
tag som inför Marketing Automation i USA förväntar sig en nyttorealisering redan 
inom ett halvår (Marketing Automation Trend Survey från Ascend2). Vi tänker oss att det 
då borde finnas mått eller uppföljningar kring lönsamhet som kan understryka eller 
påvisa nyttor även i Sverige. Men istället har respondenterna framförallt framhållit 
mjuka värden som exempelvis att företagens kultur har förändrats, att man kommuni-
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cerar bättre eller att man har fått utmärkelser. Detta är möjligen förvånande, men det 
är ju inte oväsentligt för ett företag att få dessa effekter, särskilt som det är mycket 
komplicerat att ändra en kultur i ett företag. Och det finns ju något intressant i att 
dessa mjuka värden framträder genom införandet av ett systemstöd (som i och för sig 
förutsätter andra förändringar i företaget). I detta fall tycks tekniken bidra till att un-
derstödja en positiv riktning och ett förändrat beteende. Dessvärre har vi inte mätt 
och verifierat dessa värden i denna studie, men det är värt att understryka att de tas 
upp oberoende av varandra och berättar samma berättelse. Detta, liksom mätbarheten 
i stort, är något som borde följas upp i framtida studier för att vägleda företag som 
överväger att implementera ett Marketing Automationverktyg. Detta då det torde vara 
av absolut avgörande vikt för företag att kunna räkna hem en sådan investering, oav-
sett om det är i reda pengar eller i kulturförändring.  
 

Bristande samsyn kring helhetsperspektivet 
Rådgivaren och Leverantören ger gemensamt uttryck för behovet av helhetsperspek-
tiv i företagen där de menar att det är ypperligt viktigt att införandet sanktioneras och 
omfamnas i ledningen på företagen. Detta motsvaras inte i de intervjuade företagen 
förutom möjligen i mikroföretaget där marknad, sälj, ledning och produktion samlas i 
en och samma person. Istället har utvecklingen drivits av marknadschefer som arbetat 
fritt i riktning mot digitalisering och ökad kommunikation men utan mer detaljerad 
styrning, vad vi kunnat uppfatta. Vi noterar att utvecklingen inte drivits från säljsidan 
och inte från ledningen, även om man i någon grad förstått att man har ett problem 
som behövt adresseras. Utifrån det vore det intressant att jämföra om implemente-
ring, helhetsperspektiv, målsättning och måluppfyllnad hade sett annorlunda ut om 
projektet burits av andra delar av organisationen är marknad. Hade det fått mer tyngd 
och gett en annan effekt? Hade man då lagt mer energi på att mäta? Även detta är 
uppslag för framtida studier.  
 
Leverantörerna har pekat på att strategiproblemets betydelse varit stort utifrån den 
gradering som återges i kapitel 3.9 (Roos, van Krogh & Roos, 2004). Kunderna har 
däremot i två av fallen påbörjat implementeringen utifrån att betydelsen varit liten 
men det har sedan uppgraderats längs vägen till att så småningom uppfattats som 
stort även hos dem. Detta är åtminstone vår tolkning av vad som skett i företagen 
under implementeringen. Leverantörerna av Marketing Automationverktyg skulle 
utifrån det kunna fundera kring om de gör rätt val i att rikta sig till företagens VD:ar 
och beskriva ett stort strategiproblem. Möjligen kunde de snarare rikta sig till mark-
nadscheferna för att därifrån med en framväxande strategi hjälpa företagen att upp-
gradera sin problemförståelse. Detta skulle möjligen också hjälpa företagen att arbeta 
agilt och därmed stärka deras förmåga att anpassa organisationen efter omvärlden och 
därmed underlätta deras strävan efter maximal avkastning (Roos, von Krogh 6 Roos, 
2004).  
 

Behovet av intäktsorganisation 
En av de mer framträdande slutsatserna från del 1 rör behovet av införandet av en 
intäktsorganisation där Rådgivare och Leverantör rekommenderar detta för att skapa 
en stark integration mellan marknad och sälj. Även i teoridelen reflekteras kring detta, 
där man bland annat pekar på tydliga prestandaförbättringar i företag som infört detta 
(Kotler, Rackham & Krishnaswamy, 2006). I de företag vi undersökt har man istället 
hittat andra former för samverkan mellan funktionerna och dessutom tack vare sy-
stemet kunnat hantera samspelet på ett bättre sätt. Systemet motverkar i så fall i nå-
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gon grad den utveckling som Rådgivare och Leverantör lyfter fram. Det är dock möj-
ligt att utvecklingen i slutändan ger dem rätt och att en eventuella framtida integration 
av Marketing Automationsystem och CRM-system kommer att underlätta detta.  
 

Förutsättningarna för mikroföretag 
Vårt upplägg i studien utgick ifrån tänkta etablerade företag med ett traditionellt 
marknadsarbete och som förändrat detta. Den förutsatte vidare en traditionell organi-
sering med sälj- och marknadsfunktionerna i olika organisationer samt företag med en 
viss volym. Men i den första företagsintervjun ställdes detta på kant när företaget vi-
sade sig ha ett inhyrt systemutvecklingsteam i Ukraina för utveckling av företagets 
produkt och att företaget idag bestod av en person som snart skulle utökas med en 
säljare på halvtid. Företaget har genom Marketing Automation och content marketing 
skapat förutsättningar för sin verksamhet som dessutom möjliggör ett framtida väx-
ande. En vidare studie av små och medelstora företag skulle kunna påvisa en mål-
grupp som Rådgivare och Leverantör inte pekar ut som den primära. Det kan ligga i 
sakens natur att dessa inte ses som primär målgrupp av Rådgivare och Leverantör då 
de sannolikt har för begränsade resurser att köpa kvalificerade tjänster samt genererar 
blygsamma licensintäkter. I framväxten av en molnbaserad ekonomi kan det innebära 
att dessa mindre företag har en direktrelation med programvaruleverantörerna för 
inköp eller hyra av licenser. 
 
Vi har i vår studie jämfört de olika företagen med utgångspunkt från de uppgifter våra 
respondenter lämnat. Med utgångspunkt från de tematiserade frågeställningar vi utgått 
från vid intervjuerna har vi noterat likheter och skillnader mellan företagen. Rimliga 
skillnader kan tyckas vara då företagen skiljer sig åt avseende antal anställda, omsätt-
ning, marknadsorganisationens storlek med mera. Jämförelsen har resulterat i tre in-
dikationer om företagen: 

 Förutsättningar innan implementation av Marketing Automation 

 Implementeringsgrad 

 Effekt av implementation 
Mot basis av teorin hade vi uppfattningen att det var företag av något större storlek 
som skulle erhålla högst effekt av införandet. Ställt i relation till investering i perso-
nella och monetära resurser mot erhållen effekt kan diskuteras om inte mikroföretaget 
har högst effekt och avkastning på sin investering. 
 

E-postmarknadsföring 
Vi har tidigare i studien kunnat se att en nyckel till att komma i kontakt med potenti-
ella kunder är att komma över deras e-postadress, konvertering. I själva verket sker 
ofta en stor del av uppföljningen av kundernas olika aktiviteter kopplat till dess e-post 
i Marketing Automationsystemen. Detta beskrivs som en del i Marketing Automat-
ionavsnittet i teoridelen (Doyle, 2016) och understryks även i intervjuerna, kanske 
särskilt i intervjun med Företag B. I Sverige och stora delar av EU skulle därför en 
särskilt gynnsam förutsättning kunna vara de så kallade opt-out-reglerna kring e-
postadresser som innebär att det är fullt tillåtet att mejla till aktiebolag och andra juri-
diska personers mejladresser utan medgivande så länge mottagaren har möjlighet att 
undanbe sig fortsatta mejl. Detta ger stora möjligheter till genomslag genom e-
postkanalen i Sverige.  
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5.2 Förslag till vidare studier 

 Måluppfyllelseresonemanget skulle kunna fördjupas genom att följa antalet 
Leads, MQL:er, SQL:er och avslutade affärer i ett antal företag utifrån säljtrat-
ten för att se hur de påverkas efter införande av ett Marketing Automationverk-
tyg. Detta skulle även kunna inbegripa att räkna ROI vid företag som imple-
menterat verktyget.  

 Det vore också intressant att följa upp de mjuka värden som företagen vittnat 
om i en fördjupad studie kring detta. Vad är det som påverkar företagskulturen 
och hur kan man värdera dessa effekter? 

 Vikten av helhetsperspektivet skulle kunna undersökas genom att jämföra om 
implementering, helhetsperspektiv, målsättning och måluppfyllnad hade sett 
annorlunda ut om projektet burits av andra delar av organisationen är marknad, 
exempelvis säljorganisationen eller ledningen.  

 Förutsättningarna för mikro-, små- och medelstora företag skulle kunna för-
djupas ytterligare för att se om det ger den skalbarhet som beskrivs.  
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Bilaga 1 – Förkortningar och definitioner 
 
Förkortning Förklaring 
B2B Busines-2-Business, affär mellan två kommersiella aktörer 

B2C Business-2-Consumer, affär mellan konsument och kom-
mersiell aktör 

CM Content marketing, innehållsmarknadsföring. En strategi 
för att skapa och tillgängliggöra intressant och värdefullt 
innehåll för en specifik kanal och målgrupp. 

CRM Customer relationship management, CRM, omfattar styr-
ning, organisering och administration av kunder och kund-
relationer i ett företag. En metod för att utveckla relationer 
till lönsamma kunder. I dagligt tal avses ofta programvaran 
CRM, som stödjer arbetet. 

KPI Key Performance Index (KPI), kallas även nyckeltal. Ett 
kvantifierbart mått för uppföljning av exempelvis en af-
färs- eller produktionsprocess. 

MA Marketing automation. mjukvara som automatiserar digital 
marknadsföring samt genererar och utvecklar leads.  

MQL Marketing Qualified Lead, en potentiell kund som intres-
serat sig för produkten och kvalificerat sig som ett lead. 

SLA Service Level Agreement, överenskommelse om service-
nivå 

SQL Sales Qualified Lead, ett lead som har lämnats över från 
marknad och är moget för försäljningsinsatser. 

ROI Return On Investment, beräkning av vilken återbäring en 
investering ger 

Konvertering Överföringen av ett lead till en kontakt. 

Landing page Webbsidan en besökare riktas till när de klickar på en re-
klamlänk.  

Lead En potentiell kund som har identifierats som är intresse-
rade av en produkt eller tjänst.  

Lead nurturing Process för att bygga relation med potentiella och kvalifi-
cerade prospects 

Lead generation Användningen av marknadsföringsteknik för att locka 
potentiella kunders intresse. 

Lead Management Benämningen på processen för att utforska potentiella 
kunders behov och arbetet att utveckla den potentiella 
kundens intresse till en konkret affärsmöjlighet. 

Lead-2-revenue  Lead-to-Revenue Management (L2RM) är en samling 
metoder för att effektivt styra en kunds köpresa från den 
första kontakten till en lönsam kundrelation. 

Social selling Beskriver hur en säljare kan använda sin kunskap och 
sociala media, ex LinkedIn, i sin försäljning 

Prospect En potentiell kund som har visat intresse för företagets 
produkter och/eller tjänster. 

Web analytics Programvara för att analysera aktiviteter på webben. 
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Bilaga 2 – Information till respondenterna 
 

Information till deltagare i intervju kring examensarbete om Mar-
keting Automation vid FEI/Högskolan i Dalarna 
 
Examensarbetet genomförs inom ramen för Företagsekonomiska Institutets Kandi-
datprogram i företagsekonomi som examineras genom Högskolan i Dalarna.  
 
Kontaktuppgifter 
Handledare är Erika Lokatt, erika.lokatt@fei.se, 073 680 70 55 
 
Examensarbetet liksom intervjuerna utförs av: 
Stefan Hendén  Andreas Dahlgren 
Regionchef   Administrativ chef 
Precio Fishbone AB  Kultur- och fritidsförvaltningen 
Rademachergatan 1  Botkyrka kommun 
632 20 Eskilstuna  147 85 TUMBA 
Phone: 010-483 8102  08-530 617 72 
Mobile :+46(0)709-177764  0708- 46 47 31 
Mailto: stefan.henden@preciofishbone.se andreas.dahlgren@botkyrka.se  
Web: www.preciofishbone.se www.botkyrka.se 
 
Syfte och forskningsfrågor 
Studiens syfte är att undersöka hur Marketing Automation påverkar sälj- och mark-
nadsstrategierna inom offentlig och privat sektor.  Vilka förutsättningar behöver vara 
uppfyllda för att det ska vara meningsfullt (avses måluppfyllelse och effektivitet) att 
implementera ett verktyg för Marketing Automation? 
 
I vår studie hoppas vi kunna påvisa vilka förutsättningar som krävs för ett framgångs-
rikt införande av ett Marketing Automationsystem, hur sälj- och marknadsstrategierna 
påverkas och hur det påverkar måluppfyllelsen. Studien kommer påvisa eventuella 
skillnader och likheter mellan offentlig och privat sektor. Bidraget förväntas vara både 
teoretiskt och praktiskt. Teoretiskt då vi förhoppningsvis kan visa på viktiga kriterier 
för införande av Marketing Automation. Praktiskt då vi hoppas kunna visa på fram-
gångsvägar för inte minst offentlig sektor.   
 

Primär forskningsfråga 
- Hur förändras sälj- och marknadsstrategierna vid införande av Marketing 

Automation?  

Sekundära forskningsfrågor  
- Vilka förutsättningar krävs för att kunna införa Marketing Automation? 

- Leder Marketing Automation till ökad måluppfyllelse? 

- Leder förändrade strategier kring marknadsföring och försäljning till att man 

skaffar ett systemstöd (Marketing Automation) eller är det implementerandet 

av systemstödet som leder till att man utvecklar sina strategier? Eller sker det 

ett samspel? 

- Leder ett införande av Marketing Automation till ökad integration av sälj- och 

marknadsorganisationerna? 

mailto:erika.lokatt@fei.se
mailto:stefan.henden@preciofishbone.se
mailto:andreas.dahlgren@botkyrka.se
http://www.preciofishbone.se/
http://www.botkyrka.se/
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Metod 
Uppgifter samlas in genom semistrukturerade intervjuer med ett antal företrädare för 
företag som erbjuder Marketing Automation-tjänster, företag som helt eller delvis 
implementerat systemstöd med Marketing Automation samt med representanter för 
offentlig sektor för att pröva frågan eventuella förutsättningar för att arbeta med 
Marketing Automation.  
 
Forskningsetiska riktlinjer (urklipp ur Vetenskapsrådets Forskningsetiska rikt-
linjer) 

Information  
 Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om 

deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De 

skall därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att 

avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktu-

ella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta. 

Samtycke 
 Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares sam-

tycke. I vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från föräl-

der/vårdnadshavare (t.ex. om de undersökta är under 15 air och undersök-

ningen är av etiskt känslig karaktär). 

 De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma 

om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin 

medverkan utan att detta medför negativa följder for dem. 

 I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan far inte undersökningsdelta-

garna utsattas för otillbörlig påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållanden 

bör heller inte föreligga mellan forskaren och tilltänkta undersökningsdelta-

gare eller uppgiftslämnare. 

Konfidentialitet 
 Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrappor-

teras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstå-

ende. I synnerhet gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. 

Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma 

åt uppgifterna. 

Nyttjande 
 Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas el-

ler utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

 Personuppgifter insamlade för forskningsändamål får inte användas för beslut 

eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde (vård, tvångsintagning, etc.) 

utom efter särskilt medgivande av den berörda. 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor kunder 
 
Innehåll: Content marketingstrategi 

- Är ett redan aktivt arbete med content marketing en förutsättning för att före-
tag ska intressera sig för Marketing Automation? I vilken grad är det fram-
gångsrikt? 

- Bidrar ett införande av Marketing Automation till att CM utvecklas i företa-
get? Skapas det en ny organisation kring detta?  

- Hur och var exponerar sig företaget? Vilka kanaler? Förändras kanalvalet? 
- Hur arbetar man med innehåll och marknadsföring av sitt erbjudande? För-

ändras det till CM vid införande av Marketing Automation? 
 

Arbetssätt och organisation: Integrerad sälj- och marknadsprocess 
- Finns det en dokumenterade processer för försäljning och marknadsföring? 

Fungerar/efterlevs de? 
- Till vilken grad samspelar sälj- och marknadsorganisationen innan och efter 

införande? Påverkas samspelet vid införande av Marketing Automation? Är 
integrerade sälj- och marknadsprocesser en förutsättning för att införa Marke-
ting Automation? 

- Har arbetssättet förändrats för sälj och marknad efter implementering? 
- Har organisatoriska förändringar genomförts som en konsekvens eller som en 

del i införandet av Marketing Automation? 

 
Systemstöd – den funktion som Marketing Automation kan fylla… 

- Bidrar Marketing Automation till att underlätta överlämning mellan marknad 
och sälj? 

- I vilken omfattning har Marketing Automation implementerats? Olika modu-
ler? Integrerat? Installerat? Vardaglig användning? Har all försäljning passerat 
Marketing Automationsystemet? 

 
Måluppfyllnad 

- Har företaget nått uppsatta mål men införandet? Har företagets lönsamhet ut-
vecklats i tänkt riktning? 

- Har företagets sätt att mäta måluppfyllnad förändrats vid införande av Marke-
ting Automation och i så fall hur? 

- I vilken grad bedöms systemstödet ha bidragit till eventuell lönsamhetsökning 
och i vilken mån bedöms lönsamhetsökningen bero på andra faktorer som 
exempelvis förändrad marknadsföringsstrategi eller förändrad organisation el-
ler förändrade arbetssätt? 

 
Helhetsperspektiv kring strategin i företaget? 

- I vilken grad är företaget involverat i de förändrade marknads- och säljstrate-
gierna, helt eller delvis eller inte alls.   

- Har man skapat en intäktsprocess där man ser till hur kunder genererar intäk-
ter? Är denna integrerad i företagets grundläggande arbete?  


