
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för Ekonomi 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARKNADSSTRATEGI FÖR LEAD GENERATION  
 

En studie om digitala marknadsstrategier  
och dess effekt på marknadsleads 

 

Våren 2014  
 

Examensarbete, Grundnivå (Kandidatexamen), 15hp  
Företagsekonomi  

Track: B2-3 Marknadsföring  
Ekonomprogrammet 

Examensarbete i företagsekonomi 
 

 Handledare: PhD Agneta Sundström 
Examinator: PhD Lars-Johan Åge 

Anna Pettersen  
Emma Ståhl  



 

 II 

FÖRORD 
Vi, Anna Pettersen och Emma Ståhl, har utfört denna studie i syfte att genomföra vår examen i 

ekonomiprogrammet vid Högskolan i Gävle.  

 

Vi vill uttrycka vår tacksamhet till examinator Lars-Johan Åge som under vår studie bidragit med 

hjälp och tips på en hög nivå. Vi vill även uttrycka vår stora tacksamhet till vår handledare Agneta 

Sundström men även assisterande handledare Zahra Ahmadi för ert bidrag som väglett oss med 

feedback och tips genom vår studie. Vår tacksamhet vill vi även rikta till samtliga studentkollegor 

som aktivt deltagit under seminarier med feedback, tips och opponeringar som utförts genom 

positiv attityd och ren soliditet.  

 

Ett stort tack vill vi rikta till samtliga företag som investerat tid och kunskap i vår primära 

datainsamling. Med er hjälp har vi lyckats genomföra denna studie. Vi önskar att ni har förståelse 

för i vilken utsträckning ni bidragit till framtida forskning och utveckling av era företags 

marknadsstrategier.  

 

Slutligen vill vi lyfta ett stort tack till våra vänner och familjer för ert stöd genom denna resa. 

 

För all del, denna studie hade inte slutförts utan er alla! 

 

Sandviken, Stockholm 2014-06-07 

  



 

 III 

ABSTRAKT  
Titel:  Marknadsstrategi för lead generation: En studie om digitala 

marknadsstrategier och dess effekt på marknadsleads 

Nivå:  C-uppsats, kandidatexamen i Företagsekonomi 

Författare:  Anna Pettersen och Emma Ståhl 

Handledare:  PhD Agneta Sundström 

Examinator:  PhD Lars-Johan Åge 

Datum:  2014-Juni 

Syfte:  Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur företag planerar, 

tillämpar och utvärderar strategier för digital marknadsföring med avsikt 

att generera leads.  

Metod:  Flerfallstudien är av kvalitativ karaktär. Empirin samlades in genom en 

primär datainsamling av tio semistrukturerade intervjuer utförda på tio 

olika företag med verksamhet inom svenska IT-industrin. Genom ett 

rutnät har vi kodat och analyserat insamlad primär data för att finna 

teman och mönster som mynnade ut i en kärnkategori; Effekt.  

Resultat & slutsats:  Studien visar att de medverkande respondenterna anser att lead 

generation och digital marknadsföring är viktiga områden för deras 

företag. Respondenterna väljer att basera sin planering för 

marknadsstrategier på intuition och tillämpar strategier genom ”trial and 

error”. Vidare lägger respondenterna sparsamt med tid på att utvärdera 

sina strategier. 

Studiens bidrag:  Studien bidrar till en ökad förståelse för vilken effekt företagens 

planering, tillämpning och utvärdering av digitala marknadsstrategier har 

på lead generation. 

Fortsatt forskning:  Vi föreslår att fortsatt forskning undersöker hur mycket affärssamarbeten 

mellan företag påverkas av kulturella skillnader, och vad företagen kan 

göra för att undvika problem kopplat till detta.  

Nyckelord:  Digital marknadsföring, Marknadsstrategier, Digitala verktyg, Lead 

generation, Marknadsleads, Business-to-business 
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ABSTRACT 
Title:  Market strategy of lead generation: A study about digital market 

strategies and its effects on market leads  

Level:  Bachelor thesis in Business economics 

Authors:  Anna Pettersen and Emma Ståhl 

Supervisor:  PhD Agneta Sundström 

Examiner:  PhD Lars-Johan Åge 

Date:  2014-June 

Aim:  The aim of this study is to increase understanding of how companies 

plan, implement and evaluate strategies for digital marketing in order to 

generate leads. 

Method:  This multiple case study has a qualitative research approach. The 

empirical data were collected through a primary data collection of ten 

semi-structured interviews conducted in ten different companies with 

locations in the Swedish IT-industry. Through a grid where we coded and 

analysed the collected primary data, themes and patterns were found that 

emerged in to a core category; Effect. 

Result & conclusion:  This study shows that the participating respondent consider digital 

marketing and lead generation to be of high importance for their 

company. The respondents choose to base their design for marketing 

strategies on intuition, and they apply their strategies by “trial and error”. 

Further, the respondents spend a small amount of time on evaluation of 

strategies.  

Contribution:  This study contribute to a higher understanding of what effect a 

companies design, application and evaluation of digital marketing 

strategies have on lead generation 

Further research:  We suggest that future research examines what businesses can do to 

receive feedback from customers, and how important this benefit is in 

lead generation. 

Key words:  Digital marketing, Market strategies, Lead generation, Digital tools, 

Market leads, Business-to-business 
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1. INTRODUKTION 

 
I vår introduktion presenteras val av ämne, gap som uppsatsen inriktar sig mot samt uppsatsens 
bidrag till forskningen. Inledningsvis ges en kort beskrivning av bakgrund och problemdefinition 
för att sedan precisera syftet med studien.  
 
 

Studier inom digital marknadsföring (DM) har visat att en lyckad tillämpad marknadsstrategi kan 

generera kundvärden som bidrar till att skapa framgångsrika företag (Ramaseshan m.fl., 2013; 

Michaelidou m.fl., 2011). Inom forskningen har uppmärksammats att företagens val av digitala 

marknadsföringsstrategier också ställer krav på att de tillämpas på sätt att de överträffar kundernas 

behov och förväntningar för att skapa kundvärden (O’cass & Ngo, 2011; Matsuno & Mestzer, 

2000). Den snabba teknikutvecklingen gör att det är lättare för företag idag att skapa kundvärden 

genom strategisk tillämpning av DM men att det kräver att de rätta verktygen används som 

exempelvis kan bestå av sociala medier, bloggar och videomarknadsföring (Andzulis m.fl., 2012; 

Trainor, 2012). Speciellt viktigt är att välja och tillämpa de rätta digitala verktygen inom ramen för 

vad som brukar benämnas lead generation som konkret innebär att rikta marknadsföringen mot nya 

potentiella kunder, så kallade prospekts, vilket ofta sker digitalt (D’Haen, & Van den Poel, 2013). 

Att ha en tydlig DM strategi är därför en avgörande pusselbit för företagens framgång i att generera 

marknadsleads och på sätt att den är riktade mot viktiga prospekts. 

 

Lead generation är en vedertagen term som handlar om att företag genom olika aktiviteter försöker 

binda potentiella kunder till företaget och helst på kvalitativt sätt att det leder till en försäljning 

(D’Haen, & Van den Poel, 2013; Andzulis m.fl., 2012). I och med den snabba teknikutvecklingen 

har DM kommit att bli en viktig del i den lead generation processen vilket har gjort att till exempel 

sociala medier har blivit ett centralt verktyg för att rikta erbjudanden för att uppnå marknadsleads 

(Andzulis m.fl., 2012).  

 

Syftet med DM inom ramen för lead generation är att attrahera kunder genom specifika erbjudanden 

vilket är speciellt viktigt när det gäller större och mer betydelsefulla prospekts (Dou & Chou 2002) 

som ofta förekommer inom ramen för business-to-business (B2B). Utvecklingen inom Internet har 

bidragit till en digital revolution när det gäller B2B vilket anses ha underlättat för företag att kunna 

fånga in viktiga prospekts (Royle & Laing, 2014; Angelides, 1997) inom ramen för lead generation 

(Andzulis m.fl., 2012; D’Haen, & Van den Poel, 2013). Trenden visar att effektiv DM kan påverka 

B2B kunder i köpprocessen redan innan företagen tar kontakten med dem (CEB, 2012) vilket sätter 

press på de digitala verktygen att de innehållsmässigt ska ge effektiv information (Royle & Laing, 
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2014) om företagets tjänster och produkter (Dou & Chou, 2002). Om DM tillämpas effektivt i 

förhållande till prospekts kan det ge upphov till kundvärden som överträffar kundens behov och 

skapar efterfrågan på tjänster och produkter vilket bidrar till viktiga konkurrensfördelar för 

företagen (O’cass & Ngo, 2011; Chong m.fl., 2010; Matsuno & Mestzer, 2000). DM fungerar som 

ett dubbelriktat kommunikationsverktyg som dels bidrar med information om erbjudanden från 

företaget, dels kan påverka kunder att själva kontakta företaget innan de tagit kontakt för att få till 

ett köp (CEB, 2012). DM uppfattas därför ha stora fördelar när det gäller att bygga nya och starka 

kundrelationer eftersom verktygen underlättar kommunikationen med viktiga kunder genom 

Internet och sociala medier (Angelides, 1997; Kiang m.fl., 2000). Genom att potentiella kunder har 

möjlighet att ta del av kommunikationen på sociala medier har de möjlighet att aktivt bidra med 

information om egna krav som gynnar dem själva och företaget. Kunderna har således intagit en 

central plats i företagens hantering av DM där de kan bli en aktiv aktörer i skapandet av det egna 

kundvärdet (Royle & Laing, 2014; Trainor, 2012; Angelides, 1997). 

 

Verktyg såsom customer relationship management (CRM) kan knytas till DM för att samla in 

relevant information om prospekts som därefter kan analyseras och integreras i verksamheten för att 

därefter riktas mot potentiella kunder på sätt att kundvärden tillvaratas (Chong m.fl., 2010). Förvärv 

av nya kunder via olika DM kan med hjälp av CRM-verktyg mätas och uppskattas. Det gör att det 

är möjligt för företag att kunna utvärdera i vilket utsträckning marknadsleads har genererats genom 

vald och tillämpad DM (Andzulis m.fl., 2012). 

 

Forskning som tar upp den digitala markandsföringens roll för lead generation har framförallt riktat 

uppmärksamhet mot de fördelar som digitala verktyg kan bidra med för att skapa kundvärde. Det 

finns få studier som tar upp vilka digitala marknadsföringsstrategier som företag väljer att använda 

och hur de tillämpar dem för effektiv lead generation. Dessutom finns det få studier som har 

undersökt vilket verktyg inom ramen för DM som företag uppfattar som mest effektiva. Guraŭ 

(2008) stärker dessa påstående och anser att området generellt är tämligen outforskat. Eftersom DM 

är ett område som har stor betydelse inom dagens marknadsföring vill vi få ökad förståelse för vilka 

digitala marknadsföringsstrategier företag väljer hur de planerar, tillämpar och utvärderar dem för 

lead generation genom digitala verktyg.  

 

I vår studie har vi valt att utgå från svenska säljande B2B företag inom IT-sektorn som samarbetar 

med ett av världens ledande IT-leverantör av mjukvaror där de tillsammans utvecklar och erbjuder 

produkter riktade om andra större företag. Företagen i studien riktar således det gemensamma 
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erbjudandet till samma målgrupp och som består av IT-chefer på marknadsledande företag i olika 

branscher i Sverige. Vi har utfört semistrukturerade intervjuer med företagens marknadsansvariga 

för att förstå hur DM kan bidra till lead generation med fokus på hur digitala verktyg väljs och 

tillämpas.  

 

1.1 SYFTE  
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur företag planerar, tillämpar och utvärderar 

strategier för digital marknadsföring med avsikt att generera marknadsleads.  

 

1.2 AVGRÄNSNING 
Baserat på vårt syfte riktas vårt fokus mot företagens interna strategi av DM och specifikt för att 

generera marknadsleads, och då specifikt mot hur de verkar för att ta tillvara kundens intressen. Vi 

avgränsar oss från utmärkande egenskaper inom DM och dess interna strategi som inte har med 

generering av marknadsleads att göra. Dock har vi jämfört marknadsleads med säljleads eftersom 

tidigare forskningen inom säljleads är stor och vägleder oss till lead generation inom DM. Denna 

studie har genomförts utifrån de säljande B2B företagens perspektiv och hur de hanterar DM inom 

ramen för den interna strategin. Vi har därför avgränsat oss från att studera hur kunderna uppfattar 

företagets strategi vilket innebär att all information om kunderna utgörs av information från 

intervjuerna med respondenternas i de säljande B2B företagen.  

 

1.3 DISPOSITION 
Kapitel 1. Introduktion; I det första kapitlet ger vi läsaren en introduktion av vår studie och vårt 

valda ämne för att komma fram till vårt syfte. 

 

Kapitel 2. Teori; I det andra kapitlet ger vi läsaren ett teoretiskt ramverk som hela studien baseras 

på som utgår i en kumulativ natur.  

 

Kapitel 3. Metod; I det tredje kapitlet ger vi läsaren en förståelse av hur vi tillämpat metoden i 

studien som har förverkligat den empiriska datainsamlingen och dess analys.  

 

Kapitel 4. Empiri; I det fjärde kapitlet ger vi läsaren resultaten av den empiriska datainsamlingen i 

linje med respondenternas svar och diskussioner från de semistrukturerade intervjuerna.  
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Kapitel 5. Analys; I det femte kapitlet ger vi läsaren en analys av empirin tillsammans med den 

valda teorin som presenterar likheter och skillnader mellan respondenternas företag. 

 

Kapitel 6. Slutsats; I det sjätte kapitlet ger vi läsaren slutsatserna vi kommit fram till i vår studie, 

vilka bidrag den gett och rekommendationer och förslag till vidare forskning.  
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2. TEORI 

 

I följande teorikapitel kommer vi att presentera de teorier som utgör grunden till vår studie. Denna 
grund kommer att bidra till syftet av vårt arbete; syftet är att öka förståelsen för hur företag 
planerar, tillämpar och utvärderar strategier för digital marknadsföring med avsikt att generera 
marknadsleads.  
 

 

2.1 MARKNADSSTRATEGIER 
Tillämpning av marknadsstrategier definieras som användandet av en strategi i ett företag för att 

tydliggöra företagets mål (Ramaseshan m.fl., 2013; Royle & Laing, 2014). Strategin i sig kan 

definieras som en komposition av företagets affärsmässiga mål (Dong m.fl., 2013). En bra och 

effektiv tillämpning av strategier är direkt kopplade till företagets prestationer och oftast kan en 

misslyckad prestation vara en följd av en sämre tillämpad strategi (Ramaseshan m.fl., 2013; 

Michaelidou m.fl., 2011). Oavsett hur väl planerad och genomarbetad strategi ett företag har, om 

den inte tillämpas på rätt sätt kommer den troligtvis inte bidra till företaget särskilt mycket 

(Ramaseshan m.fl., 2013). Det sägs att det är bättre att lyckas väl med tillämpningen av en sämre 

strategi, än att lyckas sämre med en väl planerad strategi (Ramaseshan m.fl., 2013).  

 

Frånvaron av gemensam strategi för att identifiera de bästa metoderna kan få till resultat att många 

företag provar sig fram bland olika alternativ av processer och strategier, istället för att samla 

information som en bra grund för en strategi (Royle & Laing, 2014). Företagen utvärderar inte sina 

strategier tillräckligt väl (Ginevičius m.fl., 2013), vilket också stärker tesen av Royle & Laing 

(2014) om att företag har för lite information som grund i sina strategier. Ginevičius m.fl. (2013) 

menar att då marknadsföring är mångsidig och påverkas av många komponenter, försvåras 

utvärderingen av strategierna. Detta kan dock avhjälpas något, om företagen decentraliserar arbetet 

med strategierna (Ginevičius m.fl., 2013) och utvecklar dessa inom organisationen. 

 

Ledningen har en nyckelroll i hur strategier tillämpas (Ramaseshan m.fl., 2013). 

Marknadsföringschefernas engagemang och handlingar är viktiga för att integrera den övergripande 

nivån inom företaget så att arbetet blir framgångsrikt samt att de styr så att prestationerna blir 

kopplade till strategin. Vidare är ledningens engagemang sammanlänkat med hur innovativ 

företagskulturen är då ett innovativt företag ofta fattar beslut decentraliserat och inom ramen för en 

gemensam och öppen företagsmiljö (Ramaseshan m.fl., 2013). Forskare har funnit att planering 

genom att följa tydliga strategier underlättas och förbättras avsevärt om den högre ledningen 
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delegerar arbetet med strategiplanering till marknadsföringscheferna (Ramaseshan m.fl., 2013). 

Ramaseshan m.fl. (2013) menar att det är av yttersta vikt för planeringen av strategier att 

företagsledningen involverar de anställda i processen. Den insats ledningen framförallt bidrar med 

för att effektivt kunna tillämpa marknadsstrategier, är att utvärdera prestationer och uppmärksamma 

brister såväl som väl utförda arbeten (Ramaseshan m.fl., 2013). Marknadsstrategier kan utvärderas 

exempelvis genom att använda digitala mätinstrument som mäter kundbeteenden Ford och Mouzas 

(2013).  

 

Centraliserade och decentraliserade företagsledningar bidrar till olika fördelar till företagets 

strategiska prestationer (Dong m.fl., 2013). För att uppnå positiva strategiska resultat behöver 

centraliserade organisationer få respons från marknaden, vilket inte rekommenderas om de finns på 

en marknad under snabb förändring. Dong m.fl. (2013) menar att decentralisering främjar företagen, 

då de anställda har en närmare kontakt med kunderna och kan på det sättet skapa positiva värden 

baserat på beslut gjorda på en icke-central nivå.  

 

2.2 DIGITAL MARKNADSFÖRING 
Marknadsföring har utmärkts och utgjorts av traditionell marknadsföring. I takt med att teknologin 

utvecklats i allt högre tempo har digital marknadsföring tagit allt större plats inom 

marknadsföringen rent generellt. Allt fler företag använder DM då det innebär stora möjligheter och 

fördelar (Chong m.fl., 2010). Några av de främsta fördelarna med DM är att verktygen är 

kostnadseffektiva, ger en ökad förståelse för kundernas behov samt att det har en positiv påverkan 

på försäljningen (Chong m.fl., 2010). 

 

Den digitala marknaden sprider sig inom såväl B2B som business-to-consumers (B2C). Dock är 

spridningen av DM större inom B2B då den digitala marknaden har visat sig vara mer lönsam vilket 

kan bero på att företagskunderna är mer stabila i sin efterfråga än vad den enskilde konsumenten är 

(Dou & Chou, 2002). Internet, och den digitala marknaden överlag, förser B2B marknaden med 

information, service och produkter (Dou & Chou, 2002). Chong m.fl. (2009) menar att digitala 

marknader för B2B är mer effektiv än traditionell marknadsföring riktad mot samma målgrupp, då 

den digitala marknaden möjliggör mer direkta affärer och genererar snabbare utbyte av information.  

 

Användningen av digitala verktyg för kommunikation, information och reklam ökar i världen 

(Trainor, 2012; Wood, 2010). Verktyget kan också kopplas ihop med begreppet 

informationsmarknadsföring, som är ett sätt att informera konsumenter om produkter eller service, 
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för att skapa ett behov (Kotler m.fl., 2008). Annonsering på Internet som är en del av digital 

marknadsföring, är ett kommunikationsverktyg som har kritiserats för att vara ”opersonlig reklam” 

(Wood, 2010). Reklam i TV har tappat en del av sin popularitet medan annonsering och reklam på 

internet används av allt fler företag (Trainor, 2012). Företagen anser att internet har en större 

räckvidd och det till en avsevärt lägre kostnad. Paid search, det vill säga sökord som företagen 

betalar för till en sökmotor, till exempel Google, är ett växande fenomen som innebär att när en 

konsument söker på ett visst ord eller flera ord, visar sökmotorn det företag som har betalat för att 

bli hittat baserat på just dessa ord (Wood, 2010).  

 

Enligt Chong m.fl. (2010) är den huvudsakliga fördelen med DM att de är kostnadseffektiva 

verktyg och det ger möjligheten att exponera produkter och tjänster till ett bredare segment samt att 

det underlättar för mer global närhet. Den största nackdelen och hotet med DM är hur beroende den 

här typen av marknadsföring är av väl fungerande teknik (Chong m.fl., 2010; Guraŭ, 2008). Vidare 

beror den digitala marknaden precis lika mycket på företagsledningars kompetens och handlingar i 

samma utsträckning som vid traditionell marknadsföring och riktade till traditionella marknader 

(Chong m.fl., 2010; Guraŭ, 2008). Figur 1 nedan visualiserar hur en marknadsförare arbetar med 

digital marknadsföring och visar att det är en komplex process som kräver omfattande kompetenser 

och teknik inom företaget. 
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Figur 1. En modell över arbetet för en digital marknadsförare (Royle & Laing, 2014:69) [Egen översättning].  

 

DM anses kunna skapa lojala och långsiktiga kundrelationer och har därför använts som ett 

komplement till den traditionella marknadsföringen och grundar sig på fysiska möten som 

kombineras med elektronisk service (Papadopoulou m.fl., 2001). Papadopoulou m.fl. (2001) menar 

att de teknologier som möjliggör för DM, som ett alternativ till traditionell marknadsföring, öppnar 

för möjligheter för att nå ut till kunder för en relativt låg kostnad. I figur 1 ovan visar Royle och 

Laing (2014), hur tillämpningen av DM är beroende av de anställdas färdigheter för digital 

teknologi och de svårigheter som finns förknippat med det. Figuren beskriver också vilka 

utmaningar som är kopplade till företagsledningens kunskaper och samspelet mellan nya 

produktområden, som arbetet med digitala verktyg och kompetensen för det. Det finns en 

experimentell inställning till DM, det vill säga att företagen gärna provar sig fram bland processer 

och strategier för att nå framgång istället för att använda exempel och teorier. Detta skulle kunna 

minskas med en generell standard för bästa metoder (Royle & Laing, 2014). Dock försvårar den 

snabba utvecklingen av DM teknologier för digitala marknadsförare att kunna välja vad som anses 

vara bästa metoder på lång sikt.  
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2.3 LEAD GENERATION 
Företag på en B2B marknad spenderar en betydande del av sin marknadsföringsbudget på insatser 

som är speciellt utformade för att attrahera nya potentiella kunder (Sabnis m.fl., 2013). Dessa 

insatser är en del av genereringen av marknadsleads (se figur 2). D’Haen och Van den Poel (2013) 

beskriver ett marknadslead som en process som består av flera steg. En potentiell kund är i ett första 

steg ett prospekt, som på något vis visat ett visst intresse för företaget. I nästa steg avgör företagets 

marknadsförare om detta prospekt bör kontaktas i syfte för att hjälpa prospektet in i en eventuell 

köpprocess. Om det avgörs att prospektet kommer att kontaktas, är det sedan en fråga om ett lead 

som definieras som ett trolig blivande kund. Ett marknadslead är således en potentiell kund som 

intresserat sig för företaget till följd av dess marknadsföring medan marknadsleads är resultatet av 

en marknadsstrategi (D’Haen & Van den Poel, 2013).  

 

Marknadsföring skapar marknadsleads med verktyg som exempelvis DM som har genererats av ett 

företags marknadsförare. Potentiella kunder använder digitala marknadsplatser för att identifiera 

möjliga prospekt för inköp av tjänster eller produkter (Min & Galle, 2003; Standing m.fl., 2007). 

Nya kunder kan finnas på den befintliga marknaden eller på nya marknader och är ett mycket 

viktigt kundtillskott för företagen och i synnerhet om ett företag tappat kunder eller är i behov av 

ökad kundkrets (Wilson, 2006).  

 

Ur en säljares perspektiv, kan ett lead benämnas som sälj-genererad lead eller själv-genererat lead 

(Sabnis m.fl., 2013: Scott, 2013). Den gemensamma nämnaren för dessa är att ett lead har blivit 

genererat av någon som jobbar med försäljning i ett företag. Figur 2 visualiserar tydligt hur resursen 

tid varierar säljarens tid i jämförelse med val av strategi för att genomföra affärer (Sabnis m.fl., 

2013).  
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Figur 2. En modell över Demands on sales reps’ time (Sabnis m.fl., 2013:54) [Egen översättning]. 

 

Ett företags marknadsavdelning genererar varma leads till säljavdelningen genom DM, som genom 

direkta e-mail, e-mail-marknadsföring, reklam i sociala medier eller marknadsföring genom 

sökmotorer når ut till prospekts (Scott, 2013). Ett varmt lead definieras som ett lead av högre 

kvalitet vilket gör att ett sådant lead med stor sannolikhet kommer att bli en kund (D’Haen & Van 

den Poel, 2013). Som högkvalitativt innebär det också att varma lead inte behöver bearbetas och ta 

lika mycket tid som andra svalare marknadsleads, varför ett varmt lead och dess köpprocess till att 

bli marknadsleads ofta innebär en lägre kostnad (Sabnis m.fl., 2013). Genom att använda strategiska 

marknadsföringsverktyg kan ett varmt lead genereras, som i nästa steg kontaktas av säljavdelningen 

och en potentiell köpprocess är påbörjad (Sabnis m.fl., 2013; Scott , 2013).  

 

2.3.1 MARKNADSLEADS 
Ett marknadslead är en individ eller ett företag som har fattat intresse för ett företag och dess 

produkter eller tjänster, efter att ha blivit exponerade för dess marknadsföring (D’Haen & Van den 

Poel, 2013; Sabnis m.fl., 2013). Säljarna från det säljande företaget väljer sedan bland 



 

 11 

marknadsleads från olika material och sorterar in dessa som leads av olika kvaliteter vilket sparar 

både tid och pengar för företaget (Sabnis m.fl., 2013). Enligt Sabnis m.fl. (2013), avsätts 65% av ett 

företags marknadsföringsbudget till insatser som genererar information om möjliga kunder.  

 

För att visualisera det teoretiska perspektivet på marknadsleads, har vi modifierat en modell (se 

figur 3) som inspirerats av D’Haen & Van den Poel (2013) och Sabnis m.fl. (2013). Modellen i 

figur 3 illustrerar en lead-tratt. På ena sidan visas hur kunder i ett tidigt stadie kan betraktas som 

potentiella kunder, för att sedan bli ett prospekt och ett marknadslead och slutligen kan detta bli en 

säljlead och kund. Sälj- och marknadsavdelningen kopplas samman av kvalificerade leads (Olivia, 

2006). Ett kvalificerat lead bestäms, enligt Olivia (2006), utifrån kundens benägenhet att köpa, 

kunders position i köpcykeln, kundens benägenhet att köpa med en hållbar budget och all eventuell 

konkurrens inte längre är ett alternativ.  

 

Ur ett B2B-perspektiv tilldelas marknadsleads till säljavdelningen (Olivia, 2006) och ur ett 

marknadsföringsperspektiv, menar Sabnis m.fl. (2013), att processen består av olika steg i att skapa 

kvalificerade leads. I det första steget utgår Sabnis m.fl. (2013) från möjligheterna i erfarenheter 

och tidigare prestationer grundat på tidigare relationer och säljaktiviteter. Det andra steget utgör 

motivation, som representerar en typ av förkvalificering av marknadsleads och industriell spårning 

som enbart utförs av marknadsavdelningen. Marknadsavdelningens kvalificeringsprocess tillämpas 

operativt utanför säljarnas område, men det är genom de kvalificerade leads som säljarens 

motivation skapas. Därför reduceras arbetstiden på lång sikt genom att säljaren får möjligheten att 

arbeta med redan genererade marknadsleads (Sabnis m.fl., 2013). 

 

 
Figur 3. Modifiedrad modell från; a transformed sales funnel (D’Haen & Van den Poel, 2013:545) till höger, och till vänster 
en egen interaktion baserat på Sabnis m.fl. (2013:55, 57) hypotes beträffande marknadsleads. 
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2.3.2 CRM 
CRM har kommit att bli en central funktion inom företagen. Att ett företag fokuserar på CRM 

innebär att företaget lägger mycket vikt och energi vid att upprätta, underhålla och stärka 

kundrelationer. Choudhury och Harrigan (2014) beskriver CRM som en sammansättning av ett 

företags resurser av tillgångar och kunskap som tillsammans gör det möjligt för företaget att uppnå 

och behålla starka kundrelationer. Det resultat som företagen oftast förväntar sig av arbetet med 

CRM är högre omsättning som en följd av att kundservicen förbättras och det blir lättare för 

företagen att både etablera närvaro hos målgrupper, samt att hålla kvar positionen hos dessa 

(Josiassen m.fl., 2014).  

 

Choudhury och Harrigan (2014) menar att sociala medier är ett nytt sätt för företagen att jobba med 

CRM. Dessa forskare påstår att sociala medier kan vara en viktig marknadsföringskanal för företag 

som vill fokusera och dra nytta av CRM. För att uppnå denna nytta och lyckas med sin CRM genom 

sociala medier, måste företaget inse och förstå hur de ska mäta utfall och utvärdera sina insatser på 

sociala medier (Choudhury & Harrigan, 2014). Företagen måste ha en tydlig strategi för att 

utvärdera utfallet av sociala medier, precis som i vilken annan marknadsföringsinsats som helst. 

Exempel på sådana mätningar kan vara att mäta kundnöjdhet eller att mäta förändringar i kundernas 

lojalitet (Choudhury & Harrigan, 2014). 

 

2.4 SAMMANFATTNING AV TEORIKAPITEL 
Sabnis m.fl (2013) hävdar att erfarenhet och tidigare prestationer ligger som bas för lead generation 

som resulterar i marknadsleads. Med kunden i fokus handlar allt om att utveckla strategier (Kumar 

m.fl., 2011), att tillämpa strategier från en centraliserad eller decentraliserad ledning (Dong m.fl., 

2011) och att utvärdera strategier (Sabnis m.fl., 2013). Följande modell (se figur 4) summerar de 

områden och fenomen som presenterats ovan och hur dessa kan länkas samman. Denna modell 

illustrerar hur olika processer för att generera marknadsleads hänger ihop inom ramen för DM.  
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Figur 4. Sammanställd modell av den teoretiska referensramen i en pågående process av marknadsstrategi för lead 
generation inom DM (Egen). 

 

Planera för strategi (se figur 4); Planeringen för strategier gynnas om företagsledningen involverar 

det övriga företaget (Ramaseshan m.fl., 2013). Hur företagen planerar för sina strategier påverkas 

av tidigare erfarenheter och tidigare prestationer (Sabnis m.fl., 2013).	  Samtidigt ser inte forskarna att 

det är planeringen som är den mest kritiska och avgörande fasen i processen i att nå en 

framgångsrik strategi, tillämpningen anses vara viktigare (Ramaseshan m.fl., 2013; Michaelidou 

m.fl., 2011) 

 

Tillämpa strategi (se figur 4); för DM påverkas av hur strategin planerats, där ledningen har fattat 

beslut (Ramaseshanm m.fl., 2013) för hur de kvalificerade leaden skapas (Sabnis m.fl., 2013). DM 

skapar lojala kunder och är ett komplement till traditionell marknadsföring (Papadopoulou m.fl., 

2001). Decentraliserad organisationsstruktur främjar företag som befinner sig på en marknad med 

snabba förändringar (Dong m.fl., 2013), och kräver att det finns en guide för att identifiera ett 

effektivt sätt att tillämpa DM strategin i stället för att företag provar sig fram med olika processer 

när de tillämpar sin interna strategi (Royle & Laing, 2014). 
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Utvärdera strategi (se figur 4); Företagen spenderar en stor del av sin marknadsföringsbudget på att 

generera marknadsleads och grundar mycket av sin planering av strategier till att utgå från tidigare 

erfarenheter (Sabnis m.fl., 2013). Dock är det besvärligt att utvärdera en marknadsstrategi 

(Ginevičius m.fl., 2013), då de beror av många aspekter. Exempelvis att decentralisera processen 

för strategier kan underlätta utvärderingen av strategier, enligt Ginevičius m.fl. (2013).  
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3. METOD 

 
I följande metodkapitel beskriver vi de metoder som använts för att uppnå syftet på studien. 
Beskrivningen presenteras med omfattande forskningsdesign, forskningsmetod och analysmetod. 
 
 

3.1 UNDERSÖKNINGENS DESIGN  
Vi har valt att tillämpa en flerfallstudie med kvalitativ karaktär för att nå en djupare förståelse av 

företagens problem och specifika processer som ligger till grund för vårt syfte. Flerfallstudierna 

innefattar tio olika företag som i linje med Yin (2007) ser varje företag som en enskild fallstudie. 

Fallstudier innebär undersökningar av unika händelser för att ta reda på information som leder till 

ökad förståelse av ett problem (Yin, 2007). Vi söker därför svar till vårt syfte genom att få en ökad 

förståelse för de specifika marknadsstrategier som företagen aktivt planerar, tillämpar och 

utvärderar för lead generation via DM. Genom att förklara det komplexa samspelet mellan 

användning av olika digitala tekniker som diskuteras i fallstudien har vi valt att utgå från en 

kvalitativ metod. Det gör det möjligt för oss att identifiera och lyfta fram generella mönster som vi 

uppmärksammar i insamlad data och analyserar hur de hänger samman.  

 

Royle och Laing (2014) har i sin studie sökt efter mönster i olika beteenden och vi har följt deras 

rekommendationer genom att använda en flerfallstudie, för att få en bild av hur marknaden 

använder digitala verktyg inom DM för delning av information. Dock är studien av Royle och Laing 

(2014) mer inriktad mot att gå in på djupet av orsaker till val av verktyg genom att använda 

fokusgrupper. I vår studie har vi valt att öka förståelsen för hur företagen planerar, tillämpar och 

utvärderar sina strategier av DM och vad verktygen bidrar till i att nå lead generation. I stället för att 

använda fokusgrupper har vi inriktat oss på att samla in data från olika företagspartners inom IT-

industrin. Den huvudsakliga anledningen till vårt val är att dessa företag har grundläggande 

teknikkunskap om mjukvaror och är väl bekanta med vilka digitala tekniker som finns, kan 

tillämpas och har erfarenheter från hur hastigt IT-marknaden förändras. Det har varit en anledning 

till att vi valt att få ökad förståelse för just IT-industrins digitala marknadsstrategier eftersom de kan 

förväntas ligga i fronten.  

 

Vi har valt att utföra semistrukturerade intervjuer, som skapar en djupare förståelse och ett samspel 

mellan oss och respondenterna vid datainsamling, vilket innebär att vi valt att samla in primära data 

i studien som går i linje med Royal och Laing (2013). De kvalitativa intervjuerna är strukturerade i 

enlighet med studiens syfte. 
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3.2 DATAINSAMLING 

Vi har vi tagit del av tidigare forskning (Royle & Laing, 2014; Guraŭ, 2008; Gilmore m.fl., 2001) 

och utifrån inspiration av deras erfarenheter kunnat utveckla en egen, kvalitativ ansats som avser att 

öka förståelsen enligt studiens syfte. 

 

3.2.1 SEMISTRUKTURERADE INTERVJUER 
Vi har, liksom gjorts i tidigare forskning (Royle & Laing, 2014; Guraŭ, 2008; Gilmore m.fl., 2001) 

valt semistrukturerade intervjuer för att uppnå syftet med vår studie, eftersom vi ämnar öka 

förståelsen av processen och inte fokusera på definitioner eller förklaringar. Denna metod skapar en 

möjlighet att utföra djupare intervjuer som fokuserar på själva problemet och går i linje med 

Gilmores m.fl. (2001) rekommendationer. De tio genomförda intervjuerna var konstruerade och 

utfördes med öppna frågor som gav oss möjlighet att ställa följdfrågor för att komma åt den 

underliggande meningen i svaren. Detta skapade en flexibilitet och ett flyt i intervjuerna precis som 

i studien av Royle & Laing (2013). Respondenterna hade därmed stor möjlighet att delge relevant 

information i hur de uppfattade de områden som vi ställde frågor om. De öppna frågorna fungerade 

mer som riktlinjer än ett strikt manus och användes för att vi skulle kunna ha kontroll över centrala 

områden. Innan intervjuerna genomfördes satte vi samman ett intervjuprotokoll för hur intervjuerna 

skulle genomföras (se bilaga 3), med syfte att det skulle ge oss samma förutsättningar oavsett vem 

utav oss som genomförde intervjuerna, vilket följer Yins (2007) rekommendationer. 

 

Vi utförde testintervjuer med personer som hade en god uppfattning om den situation som de 

utvalda respondenterna befinner sig i. Testintervjuerna utfördes för att försäkra oss om att våra 

frågor skulle leda till svar som relaterade till syftet med vår studie och för att öka pålitligheten av 

intervjuerna det vill säga att frågorna uppfattades på det sätt vi tänkt oss. Sex av de tio intervjuerna 

genomfördes i en miljö där respondenterna inte var utsatta för yttre störningar i ett VIP-rum som 

bestod av fyra bekväma stolar med armstöd, ett litet bord och en liten whiteboard-tavla och 

intervjuerna varade i cirka 40-60 minuter per respondent. Detta främjade intervjuerna då 

respondenterna avsatte tillräcklig tid för intervjun och kunde ge oss full uppmärksamhet. VIP-

rummet finns som en del av flertal konferensrum och utställningslokaler och ägs av en 

världsledande IT-leverantör beläget i en förort till Stockholm.  

 

De respondenter som inte hade möjlighet att närvara i ett fysiskt möte erbjöds att delta via ett webb-

möte som varade mellan 30-60 minuter, alternativt att istället delta vid telefonkonferens under cirka 
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30-60 minuter. De respondenter som valde något av dessa alternativ fick innan mötet ett e-

postmeddelande från oss innehållande syftet med studien och med försäkran om sekretess. Samma 

försäkran fick även respondenterna som deltog vid de fysiska intervjuerna (se bilaga 1). Vi bifogade 

samtidigt en modell som visar vad vi, inspirerat av teorin (Sabnis m.fl., 2013:54), definierar som 

marknadsleads via marknadsavdelningen. Dessutom bifogade vi uppskattande tidsramar (se bilaga 

2) för arbetet som under de fysiska intervjuerna fanns uppritade på whiteboard-tavlan i VIP-

rummet. 

 

Två av de tio intervjuerna utfördes via webb-möten som Lync och Skype. Respondenterna valde en 

tyst och avskild plats utan externa störningar under intervjun, vilket ökade trovärdigheten av 

intervjuernas resultat eftersom de hade möjlighet att reflektera i lugn och ro. Detta gav oss 

möjlighet att avläsa respondentens kroppsspråk via webb-kamera. Eftersom respondenterna var 

vana och väl bekväma med att delta i web-möten, upplevde vi att intervjuerna kändes naturliga och 

avslappnade. Det bidrog till att respondenterna kunde prata lika fritt som de respondenter som 

deltog vid ett fysiskt möte. 

 

De återstående två av de tio intervjuerna utfördes genom telefonmöten. Vi lade tidigt märke till att 

respondenterna kände sig bekväma i att använda telefoner som arbetsverktyg. Ett web-möte, som ett 

alternativ till telefonmöte, hade varit ett bra alternativ om respondenterna hade haft den 

möjligheten. Men med lugn och avslappnad ton i rösten, upplevde vi att respondenterna var 

bekväma och de gavs möjlighet till att utrycka sig fritt vid intervjun. Nackdelen med att utföra 

telefonintervjuerna visade sig vara den bristande möjligheten att försöka läsa av respondenternas 

kroppsspråk, som vi har uppfattat som ett bra komplement i vissa situationer. Det gjorde att det var 

viktigt att kunna läsa mellan raderna, för att inte missa viktiga aspekter som lättare faller på plats 

när respondenterna ges en möjlighet att utrycka eller påverka vissa svar via kroppsspråket (t.ex. 

genom gester, ansiktsuttryck). 

 

3.2.2 ETISKT STÄLLNINGSTAGANDE 
Den primära datainsamlingen genomfördes under fullständig sekretess och resultatet med kodade 

teman och kategorier bidrog till en översikt av urvalet som inte kunde associeras till någon specifik 

individ eller något specifikt företag. Detta tillvägagångssätt följer Royles och Laings (2014), Guraŭs 

(2008) och Gilmores m.fl. (2001) rekommendationer. Alla respondenter fick en skriftlig och 

undertecknad bekräftelse (se bilaga 1) på att samtliga intervjuer var hanterade anonymt och att 

ingen information skulle kunna kopplas till någon enskild individ eller ett enskilt företag. 
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3.2.3 TRANSKRIBERING 
Vi beslöt oss för att spela in innehållet av samtliga intervjuer efter inspiration av Royle och Laing, 

2014 och Gilmore m.fl. (2001), för att undvika missförstånd och inte dra fel slutsatser. Alla 

respondenter var väl informerade om inspelningen och de gav oss sitt medgivande att bli inspelade 

under intervjuerna. Inspelningarna gav oss möjligheter att återgå till inspelningen flera gånger 

efteråt i samband med transkriberingen och kodningen av data. Det skapade dels högre trovärdighet 

i analysen, dels ökade möjligheterna att definiera den relevanta informationen som bidragit till 

studien och dels underlättade att bevara den verbala delen av intervjuerna som gick i linje med 

Royle och Laing (2014). 

 

3.3 POPULATION  
Vår valda population inkluderar företag som har en utvecklad marknadsföringsstrategi. För att 

reducera populationen, har vi genom en internationell studie (CEB, 2014) valt att ta fram sekundärt 

bevis på hur trenden går mot lead generation (se figur 5). Med fokus på tio olika branscher visar 

trenden att beslutsprocessen av mycket stora inköp är långt gången innan företagskunden ens 

kontaktar det säljande B2B företaget. 
 

 

 
Figur 5. Statistik på företagskunders beslutprocess och utvecklingen inom B2B marknadsföring (CEB, 2014). 

 

Statistiken (se figur 5) visar att i genomsnitt går företagens kunder igenom köpprocessen till 57%, 

utan någon inblandning eller kontakt med B2B säljaren. I vår studie har vi valt att begränsat oss till 

att öka förståelsen för digital marknadsförings betydelse för lead generation till det säljande B2B 

STATISTIK PÅ FÖRETAGSKUNDENS BESLUTPROCESS 
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företaget och i synnerhet till B2B marknadsföring, för att hitta mönster (Royle & Laing, 2014). 

Dessa mönster kopplar samman DM och lead generation, vilken endast utgör en liten del av den 

ursprungliga populationen. 

 

3.3.1 URVAL 
Utifrån begränsade resurser och framförallt i form av tid i linje med tidigare forskning (Royle & 

Laing, 2014; Michaelidou m.fl., 2011; Chong m.fl., 2010; Guraŭ, 2008), har vi fokuserat på en 

begränsad geografisk marknad. Urvalet är den svenska B2B marknaden som representerar en 

marknad som hela tiden stöter på och ser möjligheter i teknikutvecklingen.  

 

Enligt Sabnis m.fl. (2013) har IT-industrin rent generellt inte följt upp marknadsleads från 

marknadsavdelningen i någon större omfattning. Ändå utgör IT- och telekommunikationindustrin 

störst inköp av internetreklam enligt Angelides (1997). Dobni och Luffman (2000) baserade sin 

studie på telekommunikationsindustrin utifrån anledningar. I första hand vilket omfattar den 

högteknologiska industrin som har valts för att den karakteriseras av produkter och tjänster som har 

en hög introduktionshastighet på marknaden. I andra hand väljs industrin för att den representerar 

en enskild bransch. Eftersom dessa grunder är i linje med vårt intresse att undersöka den branschen 

har vi valt IT-industrin. Då IT-industrin omfattar företag som producerar både hårdvara och 

mjukvara, samt att många verktyg inom DM är baserat på någon form av mjukvara, har vi valt att 

begränsa oss till företag som producerar mjukvara. Vi utgår från att dessa respondenter kan bidra 

med data som ger en högre förståelse för den digitala marknadsföringens betydelse för lead 

generation eftersom de har kunskap om dessa områden och deras betydelse i processen.  

 

Eftersom Sverige är ett av de länder som använder internet i stor och bred utsträckning (Mjömark, 

2014), är företagen i Sverige särskilt intressanta för vår studie. IT-industrin jobbar ständigt med, 

och genomsyras i hög grad av, den fortlöpande teknikutvecklingen. Då de har en hög nivå på 

tjänster inom mjukvaror, är det intressant att förstå hur dessa företag internt tillämpar DMs 

strategier för lead generation. Vårt val av företag i studien representerar väl etablerade företag inom 

IT-industrin, som är en del av ett B2B nätverk där de tillsammans producerar produkter riktade mot 

större företag i Sverige. Den gemensamma leverantören är en av världens ledande IT-leverantörer 

inom mjukvaror och målgruppen består av IT-chefer från svenska marknadsledande företag. 

Företagen marknadsför deras företag aktivt i olika utsträckning till målgruppen och tillämpar en 

variation av traditionell marknadsföring och DM. 
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Val av företag är gjort genom bekvämlighetsurval eftersom vi vände oss till företag i Sverige som vi 

hade möjlighet att studera. Vi utgick från att fysiska intervjuer var att föredra framför 

telefonintervjuer, då fysiska intervjuer uppfattas mer som en konversation, och detta bidrar till att vi 

som intervjuare får tillgång till mer information vid intervjun. Detta antagande gjorde att vi valde 

företag inom ett geografiskt område där vi hade möjlighet till kontakt och som är företag med 

kontor i Stockholm och Stockholms närområde.  

 
 

 
Figur 6. En modell av målpopulationens urval (Egen). 

 
Som förefaller i figur 6, kontaktade vi en världsledande IT leverantör (i studien kodad som X) som 

gav oss tillåtelse för att utföra vår studie med deras samarbetspartners (i studien kodad till Y1-Y10). 

Samarbetspartnerna är oberoende marknadsledare på den svenska marknaden för mjukvaror. Dessa 

företag säljer i stor utsträckning både produkter och tjänster från flertalet IT-leverantörer både till 

B2B- respektive B2C-kunder. Alla företagen (Y1-Y10) konkurrerar och har IT-chefer som 

målgrupp och de använder digitala verktyg inom DM i varierad skala. För att nå vårt syfte med 

studien valde vi att kontakta marknadsföringsansvariga på 22 företag, och slutligen hade tio företag 

möjlighet att ställa upp för intervju. 

 
3.4 OPERATIONALISERING  
För att identifiera respondenterna i dataunderlaget valde vi först att inleda intervjuerna med fem 

bakgrundsfrågor (se bilaga 3). Dessa frågor ställdes för att kunna se hur stora företagen (Y1-Y10) är 

beträffande omsättning och antal anställda, och om de säljer mjukvaror, hårdvaror eller båda. 

Bakgrundsfrågorna gav oss en möjlighet att identifiera våra kodade respondenter.  

 

URVAL 
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Prasad (1993) tillämpade syftet med utgångspunkt från den teoretiska basen och vi har följt 

rekommendationen genom vårt valt att få ökad förståelse för hur DM tillämpas för lead generation 

som ligger inom ramen för studiens syfte). Studien har operationaliserats, det vill säga genomförts, i 

enlighet med vad som presenteras i tabell 1 nedan. Vid datainsamlingen utgick vi i linje med 

Corbins & Strauss (1990) att koppla studiens syfte med vårt teoretiska ramverk (se tabell 1). 

Operationalisering brukar generellt kopplas till kvantitativa undersökningar, men vi har ändå valt att 

tillämpa den tekniken i vår kvalitativa studie för att kunna identifiera och diskutera olika fastställda 

mönster. Med grund av vårt teoretiska ramverk skapade vi studiens undersökningsfrågor och valde 

därmed att presentera underlaget i en tabell (se tabell 1). Utifrån vår studies syfte har vi delat in vår 

operationalisering i processens tre ledord; planera för marknadsstrategi, tillämpa marknadsstrategi 

och utvärdera marknadsstrategi. Då blir det enkelt för läsaren att förestå hur varje del påverkar lead 

generation med hjälp av DM. 

 

Teori Frågor Referenser Del av syfte 
Planera för marknadsstrategi 

Marknads-
strategi 

8.1 Hur mycket tid lägger ni på val av digitala 
marknadsföringsstrategier? Royle & Laing, 2014 

Syftet med denna studie 
är att öka förståelsen för 
hur företag planerar, 
tillämpar och utvärderar 
strategier för digital 
marknadsföring med 
avsikt att generera 
marknadsleads. 

 

Marknads-
strategi 

8.2 Märker ni att ni lägger ner mer eller mindre tid på DM nu än 
förr? Royle & Laing, 2014 

Marknads-
strategi 

9. Hur visste du att ert val av digital marknadsföring och val av 
strategi skulle passa just era kunder? Royle & Laing, 2014; 

Michaelidou m.fl., 2011; Dong 
m.fl., 2013 

Marknads-
strategi 

11. Vilka i ert företag är involverade i ert utformande av er 
digitala marknadsförings strategi?  

Dong m.fl., 2013; Guraŭ, 
2008  

11.1 Hur går ni tillväga?  

11.2 Vilken rutin har ni i val av process? Finns det ett 
övervägande av fler alternativ i processen? Eller finns det bara 
ett alternativ i processen? 

DM 
13. Vilka möjligheter finns hos era leverantörer i forma av 
hjälpmedel till digitala marknadsförings strategier? Royle & Laing, 2014 
13.1 Har ni undersökt möjligheterna? 

DM/ Marknads-
strategi 

15. Vilka digitala marknadsförings verktyg ser du utifrån 
strategier, skulle vara ett dröm scenario om era leverantörer 
skulle erbjuda? 

Royle & Laing, 2014 

Tillämpa marknadsstrategi 

Lead 
generation 

1. Hur arbetar ert företag med leads hantering generellt? Michaelidou m.fl., 2011; 
D’Haen & Van den Poel, 
2013; Sabnis m.fl., 2013 

 
Syftet med denna studie 
är att öka förståelsen för 
hur företag planerar, 
tillämpar och utvärderar 
strategier för digital 
marknadsföring med 
avsikt att generera 
marknadsleads. 
 

DM 
3. Vad använder ni för digital marknadsföring?  Royle & Laing, 2014; 
3.1 I vilken utsträckning använder ert företag digital 
marknadsföring, i förhållande till er totala marknadsföring?  Kiang m.fl., 2000 

DM 
4. Vad är digital marknadsföring för er?  

Royle & Laing, 2014; 
Michaelidou m.fl., 2011 

4.1 Hur använder ert företag digital marknadsföring?  

DM 
6. Hur tror du att digital marknadsföring skulle förändra ert 
arbete med marknadsföring, om ni använde digital 
marknadsföring i en större kvantitet? 

Royle & Laing, 2014; 
Michaelidou m.fl., 2011 

DM 
7. Hur ökar ni marknadsförings leads genom digital 
marknadsföring? 

Michaelidou m.fl., 2011; 
D’Haen & Van den Poel, 
2013 

Marknads-
strategi 

8. Hur väl genomarbetad strategi hade ni innan ni införde er 
Digitala marknadsföring? Royle & Laing, 2014 

Marknads-
strategi 

12. Hur presenterar ni nya strategier till företaget? Michaelidou m.fl., 2011; 
Guraŭ, 2008 
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Tabell 1. Operationalisering utifrån teorierna; DM, lead generation och marknadsstrategi, kopplat till studiens syfte (Egen). 

 

3.5 ANALYSMETOD 
Att analysera kvalitativ data har vi upplevt som lite svårt och anledningen är den enorma mängd 

data som genereras från vår kvalitativa studie vilket även Royle & Laing (2014) upplevde i sin 

studie. I ett första steg av analysen användes kodning, för att göra det möjligt att kategorisera data 

och ge en överblick av den erhållna informationen med inspiration från Corbin & Strauss (1990).  

 

Tabell 2. Ett utdrag ur vår manuella kodning av teman (Egen). 

 

Guraŭ (2008) kodade den insamlade primär data manuellt eftersom mängde intervjuer bara bestod 

av 29 stycken och vi har följt dessa rekommendationer genom att manuellt koda våra tio intervjuer. 

Informationen som erhölls under intervjuerna studerades och vi kunde manuellt koda teman genom 

att dels lyssna på inspelningarna för att återgå till vad som sades, dels genom att läsa 

transkriberingarna och att dels läsa våra intervjuanteckningar. I en sammanställning av relevant 

information fyllde vi i en tabell (se Tabell 2) som i vänster kolumn bestod av intervjufrågorna, i 

översta raden beskrevs rubrik och respektive respondent (Y1-Y2). Varje respondents relevanta svar, 

12.1 Hur implementerar ni den? 
DM/ Marknads-

strategi 
14. Hur använder ni er av de hjälpmedel som leverantörerna 
erbjuder er inom digitala marknadsförings strategier? Royle & Laing, 2014 

Utvärdera marknadsstrategi 

Lead 
generation 

2. Hur stor del av er totala kundkrets uppskattar du, kan komma 
från leads rent generellt? D’Haen & Van den Poel, 

2013; Sabnis m.fl., 2013 

Syftet med denna studie 
är att öka förståelsen för 
hur företag planerar, 
tillämpar och utvärderar 
strategier för digital 
marknadsföring med 
avsikt att generera 
marknadsleads. 
 

2.1 Mäter ni i vilken utsträckning ett lead kommer in från 
marknadsaktiviteter jämfört med en säljares leads? 

DM 
5. Hur viktig är digital marknadsföring för ert företag, i 
förhållande till er totala marknadsföring? Royle & Laing, 2014; 

Michaelidou m.fl., 2011 

Marknads-
strategi 

9.1 Mäter ni feedback på hur kunden upplever den digitala 
marknadsföringen? Royle & Laing, 2014; 

Michaelidou m.fl., 2011; Dong 
m.fl., 2013 

Marknads-
strategi 

10. Hur ofta följer ni upp er strategi av Digital marknadsföring på 
kort och lång sikt? Ramaseshan m.fl., 2013; 

Wilson, 2006; Royle & Laing, 
2014; Scott, 2013 10.1 Hur och vad gör ni för att följa upp det? Följer ni upp den 

feedbacken för att mäta det faktiska utfallet? 

Marknads-
strategi 

12.2 Hur utvärderas nya strategierna? 
Michaelidou m.fl., 2011; 
Guraŭ, 2008 12.3 Hur följer ni upp det dem? Finns det en plan B? om plan A 

inte ger önskat utfall? 

DM/ Marknads-
strategi 

15. Vilka digitala marknadsförings verktyg ser du utifrån 
strategier, skulle vara ett dröm scenario om era leverantörer 
skulle erbjuda? 

Royle & Laing, 2014 

Frågor Y8 Y5 Y3 Y4 Y7 Y2 Y10 Y6 Y9 Y1 
9. Hur visste du 
att ert val av 
digital 
marknadsföring 
och val av 
strategi skulle 
passa just era 
kunder? 
 

Visste 
inte 

Visste 
inte att 
det 
skulle 
passa 
utan 
gick på 
magkän
sla 

Slängde oss 
ut i DM och 
hade ingen 
aning om att 
strategin var 
rätt utan 
gick på 
intution 

”Trail 
and 
error” 
utifrån 
känsl
a 

Experimentera
d nivå som vi 
testade fram 
och vad som 
fungerar med 
grund på 
intution 

Baserade 
strategin på 
känsla genom 
att utgå ifrån 
sig känsla 

Tror att vi 
kommer 
nå de 
kunderna 
eller de 
prospekte
n som vi 
vill nå  

Vet 
inte, 
testar 
sig 
fram 
utifrån 
känsl
a 

Visste 
inte, 
testade 
utifrån 
magkän
sla 

”Trail and error”. 
Om ingen annan 
gjort massa 
marknads-
undersökningar 
man kan ta del 
av 
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kroppsspråk och vår tolkning av underliggande meningar fylldes i cellerna som sammankopplar 

dem med aktuell fråga. Som i tabell 2 framkommer det tydligt att på fråga nio baserar majoriteten 

av respondenterna strategin på att prova sig fram, och åtta baserar beslut på intuition. Dessa åtta 

företag har någon gång under intervjun nämnt exempelvis ”vi provar oss fram”, ”vi testar bland 

olika processer och ser vad som ger störst utslag”, ”baserar på känsla”, ”impulsivt”, ” vi kör bara 

på” och ”listar ut och förutser kundfrågor”. Dessa olika varianter av uttal, samt de signaler i 

kroppsspråk och underliggande meningar som vi fångade upp under intervjuerna, har vi 

sammankopplat i ett ord; intuition. Vi anser att alla dessa citat grundas i att företagen baserar många 

av sina beslut på egen intuition. Vi har därför sammanfattat dessa typer av uttalanden som intuition 

i rutnätet nedan, och markerat vilka företag detta berör. Utifrån vår kodning utsåg vi två olika 

teman; Trail and error och Baserat på intuition, som vi valde att placera i andra kolumnen som 

sammankopplar respektive respondent genom en ifyllnad av svart färg istället för text vilket 

skapade ett rutnät (se tabell 3). 

 
Frågor Tema Y8 Y5 Y3 Y4 Y7 Y2 Y10 Y6 Y9 Y1 

8.1 Hur mycket tid lägger ni på val 
av digital marknadsförings 
strategier? 
 

Ökning av mer tid på lång sikt  
 

x   x x x         x 

Inte tillräckligt med tid   X                 

Ad hoc och brist på resurser           x x x x   

8.2 Märker ni att ni lägger ner mer 
eller mindre tid på digital 
marknadsföring nu än förr? 

Tiden ökar  x X x x x x   x     

Ungefär densamma              x   x x 

9. Hur visste du att ert val av digital 
marknadsföring och val av strategi 
skulle passa just era kunder? 

Trail & error x X x x x   x x x x 

Baserad på intuition    X X X X x   X x   

Tabell 3. En del av bilaga 4 med kodning i teman av studiens primärdata. 

 

Kodningen genom vårt rutnät (se tabell 3), med inspiration från Hair m.fl. (2009), Embacher & 

Buttle (1989), Royle & Laing (2014) och Strauss (1987), bröt ner den insamlade primärdata som vi 

jämförde och kategoriserade efter teman. Rutnätet innebar en sammanställning av den kvalitativa 

datainsamlingen i olika teman som stämde in på en eller flera respondenter och gav oss möjlighet 

att uppmärksamma djupare mönster i linje med Royle & Laing (2014). 

 

Efter att respondenterna sorterats in i olika teman genom vår manuella kodning i ett rutnät (se tabell 

3) utifrån respondenternas svar på intervjufrågorna valde vi att utveckla några centrala kategorier. 

De utvecklade vi genom att sätta en kategori på de relevanta delarna i vårt rutnät, som när vi i fråga 

8.1, 8.2 och 9 (se tabell 3) ansåg att den gemensamma centrala kategorin är (se figur 7); Oplanerat 

G 

F 
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& Otillräcklig tid. De centrala kategorierna valde vi att sortera in efter syftets ledord (se figur 7); 

Planera för marknadsstrategi, Tillämpa marknadsstrategi och Utvärdera marknadsstrategi.  

 

Eftersom vi valde många olika centrala kategorier kunde vi undvika att i ett för tidigt stadium 

begränsa oss till någon kärnkategori. Vi båda analyserade var för sig insamlad data mening för 

mening i alla intervjuer för att försäkra oss om att vi var överens om vilka teman som vi såg som 

centrala i den primära datainsamlingen som i sin tur låg som grund till de centrala kategorierna. När 

kodningen av teman och centrala kategorierna var klar valde vi att skapa en modell som visar hur 

våra ledord i syftet utgör en ständig process som presenteras som Lead generation processen och 

den finns med i teori, empiri-, analyskapitlet och slutsatsen (se figur 4, 8, 10 & 11). Strategins olika 

delprocesser var samma som studiens ledord och de valde vi som våra huvudrubriker i empiri- och 

analyskapitlet. 

 

Med inspiration från Heath & Cowley (2004), Royle och Laing (2014) och Corbin och Strauss 

(1990) gjorde vår kodning det möjligt för oss att initialt identifiera en kärnkategori; effekt. Eftersom 

respondenternas val ger en betydande effekt i den pågående lead generation processen. De olika 

valen kan därför visa vilken effekt det har på resultatet av vårt syfte. Kärnkategorin effekt och de 

framtagna centrala kategorier som vi funnit genom de olika teman har gjorde det möjligt för oss att 

analysera materialet som sedan mynnade ut, i en täckning av vårt gap. Kärnkategorin som uppstod 

genom den kodningen kom att bli basen för att beskriva vårt empiri- och analyskapitel samt lade 

grunden för valet av vår studies titel; Marknadsstrategi för lead generation: En studie om digitala 

marknadsstrategier och dess effekt på makrnadsleads. 

 

Resultatet av empirins teman i rutnätet kunde vi jämföra med vår kärnkategori för att finna mönster 

och nyckelord som i linje med Royle och Laing (2014). Dessa mönster presenterades i empirin med 

hjälp av de centrala kategorierna som är olika delar i vårt rutnät och kompletteras av relevanta citat 

från de semistrukturerade intervjuerna. Vi gick i nästa kapitel på djupet av empirins teman, centrala 

kategorier och kärnkategorin i kontrast med det teoretiska ramverket vilket gjorde att vår analys 

uppstod, som sedan mynnade ut i studiens slutsats. 
 

3.6 KVALITETSKRITERIER 
Vår valda metod kan kritiseras på grund av de begränsningar som finns i vårt urval som är baserat 

på insamling av data från ett geografiskt område – här storstadsområde. Om vi istället valt att täcka 

in ett större geografiskt område hade vi kunnat uppnå en högre förståelse för den svenska IT-

industrin mer generellt. Avgränsningen beror på att vi hade begränsad tillgång till resurser som tid 
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och pengar, vilket annars hade kunnat öka generaliserbarheten. Ytterligare en ökning av 

trovärdigheten hade varit möjlig om vi valt att utföra en triangulering genom exempelvis att 

komplettera den kvalitativa datainsamlingen med en kvantitativ enkätundersökning eller en 

observation i ett seminarium med respondenternas kunder (Royle & Laing, 2014). Eftersom vi 

strävat efter att redovisa insamling av data på ett transparent sätt och hur vi har presenterat relevant 

resultat i studien, ökar trovärdigheten även om en triangulering hade levererat en ännu högre 

trovärdighet. 
 

En större geografisk utsträckning hade kunnat uppnås om vi hade valt att enbart utföra telefon- och 

webb-intervjuer. Ett problem är att enbart telefonintervjuer och web-intervjuer inte kan skapa 

samma djupa förståelse som vid fysiska intervjuer. Vi följer Gilmore m.fl. (2001) och Guraŭ (2008) 

som tillämpat en metod med fysiska intervjuer för att öka förståelsen för forskningens syfte. Vi 

uppfattar att vi uppnått en viss nivå av generaliserbarhet då undersökningen baserats på tio viktiga 

företag som befinner sig i en för studiens syfte och ämnesområde, relevant situation. Hade vi 

genomfört intervjuer som inkluderat ett större antal företag hade trovärdigheten till resultatet kunnat 

öka enligt Larsson (2009). 

 

Val av semistrukturerade intervjuer och med en intervjumall gjorde det möjligt för oss båda att 

utföra intervjuerna på ett tillförlitligt sätt i linje med Larsson (2009). Möjligtvis skulle 

tillförlitligheten vara högre om vi valt mer strukturerade intervjuer. Dels då dessa bör undgå egna 

påhittade följdfrågor som ligger utanför ramen av intervjumallen och dels då vem som helst skulle 

kunna genomföra samma intervju och få ett likvärdigt resultat. Djupet i förståelse av studien hade 

med strukturerade intervjuer gått förlorat och därför ser vi semistrukturerade intervjuer som rätt val 

för vår studie. Samtidigt har vi ökat konfirmeringen med den objektiva syn som har lagt grunden för 

hur intervjuerna genomfördes, och därmed påverkade vi inte undersökningen på något avgörande 

sätt, i linje med Larsson (2009). Konfirmeringen stärktes även när vi studerade datainsamlingen då 

vi valde att enbart ta med den relevanta data och inte lät oss bli för breda, utan gick i linje med vårt 

syfte.  

 

Trots att vår datainsamling är generaliserad utifrån det totala antalet respondenter som är i linje med 

tidigare forskning (Guraŭ, 2008; Royle & Laing, 2014; Gilmore m.fl., 2001), var inte vår instinkt att 

uppnå en generaliserbar nivå av funna mönster och analys. Anledningen är att de utförda 

intervjuerna håller för lågt antal, men hade antalet intervjuer varit betydligt fler hade det varit 

möjligt att överväga att försöka uppnå ett generaliserbart resultat. Vi valde att begränsa oss till 



 

 26 

företag inom IT-industrin och mjukvaror, men hade vi valt att studera flera branscher och om 

datainsamling grundats på en större mängd intervjuer, hade vi möjligen kunnat uppnå ett mer 

generaliserbart resultat. Dock begränsade vi oss till oberoende IT-företag som kunde ge oss en ökad 

förståelse för hur tekniker inom mjukvaror används som verktyg i DM för lead generation. 

 

3.7 SAMMANFATTNING AV METODKAPITEL 
Syftet uppnås genom en flerfallstudie av kvalitativ karaktär. Semistrukturerade intervjuer har utförts 

på tio företag som alla rör sig inom IT-branschen och har kontor i Stockholmsområdet. Fördelen 

med att genomföra semistrukturerade intervjuer är för att det ger oss som intervjuare en flexibilitet 

som tillåter oss att frångå intervjumanus en aning för att ställa följdfrågor, detta gör att intervjun 

upplevs som ett samtal. Samtalet gav en avslappnad karaktär som möjliggjorde en ökad förståelse 

för ämnet. 

 

Då data samlats in under intervjuerna transkriberades allt material. Transkribering innebär att 

intervjuer i tal omvandlas till text och i vårt fall spelades intervjuerna in på diktafon från vilken vi 

sedan ordagrant skrev ner allt som fångats på banden. I ett nästa steg söktes nyckelord i texten och i 

ett senare steg fastställdes teman i ett rutnät som delades in i centrala kategorier. Dessa teman och 

centrala kategorier underlättade och fördjupade analys och slutsats.  
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4. EMPIRI 

 

I vårt empiriska kapitel presenterar vi resultat från de semistrukturerade intervjuerna som vi har 
kodat efter teman i ett rutnät. Vi lyfter olika mönster som är baserat på rutnätet, vilket grundar sig 
på den primära datainsamlingen. Slutligen har vi utsett en kärnkategori som vuxit fram via 
kodningen och kopplats till studiens syfte. 
 

 

Vi har valt att presentera det empiriska materialet och kategorierna i ett rutnät (se bilaga 4) där 

respondenterna har sorterats in i olika teman genom vår manuella kodning utifrån deras svar på 

intervjufrågorna. Intervjufrågorna har utformats som grund på studiens syfte och tillsammans med 

empiriska materialet har vi utvecklat centrala kategorier. Därför har vi baserat huvudrubrikerna 

efter våra ledord i detta kapitel som uppkommit från syftets innebörd och med underrubrikerna från 

våra centrala kategorier (se figur 7). 

 

 
Figur 7. Framtagna kategorier från teman i bilaga 4 (Egen). 

 

Olika mönster som framkommit i rutnätet och som vi tolkat som relevant till denna studie har vi 

markerat med cirklar och benämnt med bokstäverna A-P (med undantag I och O för att undvika att 

siffrorna sammanblandas med siffrorna noll och ett; se bilaga 4). Markeringarna representerar ett 

förtydligande av vilka rutor som är relevanta i sammanhanget. Detta gjordes för att ge en enklare 

bild av vilka teman vi sett som centrala i den empiriska datainsamlingen. Avsikten är att våra 

centrala teman ska öka förståelsen av företagens marknadsstrategier och har en koppling till vårt 

teoretiska ramverk. De mönster vi funnit i insamlad data har olika kategorier som vi anger som 
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underrubriker i kapitlet och utifrån dem har vi funnit en gemensam kärnkategori; effekt. Det vill 

säga att oavsett vad eller hur företagen planerar för, tillämpar eller utvärderar marknadsstrategier 

visar kodning av data att respondenterna har varierande effekt av DM på lead generation. Därför har 

vi valt att lägga kärnkategorin som grunden till de rubriker som utgörs av de centrala kategorierna i 

empirin.  

 

Utifrån bakgrundsfrågorna framgår det hur företagen ser ut (se bilaga 3); de totalt tio företagen i 

denna studie arbetar med försäljning av immateriella produkter som mjukvaror i olika stor grad av 

omsättning. Omsättningens genomsnitt är 49 miljoner kronor och i genomsnitt har de 23 stycken 

anställda per företag. Ungefär hälften av företagen är placerade under medelvärdet och resterande 

över medelvärdet av omsättningen, vilken har en variation på 19-100 miljoner kronor, medan de 

anställda är mellan 8-55 stycken. Samtliga företag är aktiva i Sverige, varav sju även är aktiva i 

Skandinavien och två är aktiva globalt. Respondenterna från respektive företag har någon form av 

bestämmanderätt inom organisationens marknadsföring. 

 

4.1 PLANERA FÖR MARKNADSSTRATEGI 
För att få en förståelse för hur företagen planerar för strategier för DM inleder vi med att skapa en 

bild av hur viktig respondenterna anser att DM faktiskt är.  

 

4.1.1 VARIERAD INSTÄLLNING TILL DIGITAL MARKNADSFÖRING 
 

Frågor Tema Y8 Y5 Y3 Y4 Y7 Y2 Y10 Y6 Y9 Y1 
5. Hur viktig är digital 
marknadsföring för ert företag, i 
förhållande till er totala 
marknadsföring? 

Positivt för försäljningen och 
uppmärksamhet för affärer 

          xx         

Kostnadseffektivt jämfört med 
tryckt reklam  

    x               

Bra avkastning från affärer på lång 
sikt  

      x x     x     

Mycket viktigt            X x   x   

Digital marknadsföring är inte lika 
viktig som personlig kontakt via 
event och seminarier  

x X           x     

Tabell 4. En del av bilaga 4 med kodning i teman av studiens primärdata. 

 

I frågan om hur viktig DM anses vara, ger respondenterna olika svar (se markering D i tabell 4). Y2 

menar att ”om vi helt plötsligt står på ett event utan att ha en digital strategi, då kommer ingen 

komma fram till vårt bås överhuvudtaget för de vet inte ens vilka vi är som står där” och anser att 

planering av DM ”i det fallet är den viktig, men den går inte att mäta”. En ökning av DM ”skulle 

innebära att vi skulle behöva lägga mindre tid på sälj och telemarketing och att vi jobbar med bra 

leads” (Y2). DM utifrån respondent Y4s syn, är att “vår målgrupp är lite ’old school’, så de tycker 

D 
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om att få personliga telefonsamtal. Men, eftersom vi har en lägre andel mänskliga resurser av 

anställda, tror jag att digital marknadsföring ger oss mycket större räckvidd och är 

kostnadseffektivt” (Y4). 

 

4.1.2 OPLANERAT OCH OTILLRÄCKLIG TID 
 

Frågor Tema Y8 Y5 Y3 Y4 Y7 Y2 Y10 Y6 Y9 Y1 
8.1 Hur mycket tid lägger ni på val 
av digital marknadsförings 
strategier? 

Ökning av mer tid på lång sikt  
 

x   x x x         x 

Inte tillräckligt med tid   X                 

Ad hoc och brist på resurser           x x x x   

8.2 Märker ni att ni lägger ner mer 
eller mindre tid på digital 
marknadsföring nu än förr? 

Tiden ökar  x X x x x x   x     

Ungefär densamma              x   x x 

9. Hur visste du att ert val av digital 
marknadsföring och val av strategi 
skulle passa just era kunder? 

Trail & error x X x x x   x x x x 

Baserad på intuition    x x x x  x  x    x x    

Tabell 5. En del av bilaga 4 med kodning i teman av studiens primärdata. 

 

Det finns en spridning i respondenterna svar vad gäller hur mycket tid som spenderas för planering 

av strategier för DM. Sex respondenter spenderar mer tid idag än de har gjort tidigare, och de tror 

att tiden kan komma att öka mer (se markering F i tabell 5). De resterande fyra respondenterna 

medger att de har en ad hoc strategi, vilken är utformad för kort sikt och definieras som aningen 

ytlig. Planeringen av strategi inom DM anammar samtliga respondenter, vilket är ”trial and error”, 

som går ut på att testa och utvärdera. Majoriteten respondenter baserar sitt val främst på sin egen 

intuition (se markering G i tabell 5). De flesta av medverkande respondenter menar som Y1 att ”det 

är ju ett ’trial and error’. Det är nog det enda sättet att göra det på, om ingen annan har gjort en 

massa marknadsundersökningar som du kan ta del av, förstås” (Y1). Y2 menar att DM strategin 

baseras på ”känslan. Anledningen är att man ser till sig själv, hur gör jag när jag tar reda på saker 

om vad jag vill köpa?”(Y2). 
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4.1.3 SPLITTRAT ANSVAR 
 

Frågor Tema Y8 Y5 Y3 Y4 Y7 Y2 Y10 Y6 Y9 Y1 
11. Vilka i ert företag är 
involverade i ert utformande av er 
digitala marknadsförings strategi? 

Alla anställda på företaget är 
involverad i strategin  

x                 x 

Ledningen av företaget    X     x x   x x   

Marknadschefen      x       x       

Försäljningschefen        x     x       

Tabell 6. En del av bilaga 4 med kodning i teman av studiens primärdata. 

 

Överlag är det enbart två respondenter som har för avsikt att involvera de anställda i planeringen 

och utvecklingen av den interna strategin för den digitala marknadsföringen. Resterande 

respondenter har valt att planera den interna strategin på ledningsnivå (se markering M i tabell 6). 

En majoritet av de deltagande företagen i studien anser att som Y5 ”rent strategiskt, så sätter 

ledningsgruppen” designen av den DM strategin (Y5).  

 

4.1.4 SVAG PLANERING 
 

Frågor Tema Y8 Y5 Y3 Y4 Y7 Y2 Y10 Y6 Y9 Y1 
13.1 Har ni undersökt 
möjligheterna? 

Enbart genom nyhetsbrev och 
partner portalen, svårt att 
navigera till de nischade 
delarna  

      x           x 

Använder några möjligheter  x X x   x x x   x   

Har inte undersökt, brist på 
kunskap  

              x     

Tabell 7. En del av bilaga 4 med kodning i teman av studiens primärdata. 

 

Åtta respondenter använder verktyg som hjälp i planeringen för DM strategier som leverantören 

erbjuder dem som partners (se markering P i tabell 7). Verktygen används i bredare omfattning. 

Utifrån de hjälpmedel har för att forma DM strategier anser Y5 för det första att ”de flesta 

leverantörer har ungefär samma princip, man får hälften av sina fakturor betalda som går till ett 

event som genomförs kring deras produkter” (Y5). För det andra ”måste man ha fakturor” vilket 

Y5 saknar för att de har ”personalen själva med sälj och marknad, och vi gör vårt eget material då 

har vi inga fakturor att få pengar för. Vilket gör att vi betalar allting själva” (Y5). Även Y2 ser ”en 

kostnadsökning i form av att man skapar content och en viss kostnad för ett automationssystem”. 

”X har ju leadsgenereringsverktyg där man registrerar leads. Så det finns kopplingar från det inne 

i CRM verktyg då” (Y2).  

 

  P 
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4.2 TILLÄMPA MARKANDSSTRATEGI 
För att förstå hur företagen tillämpar strategierna så vill vi se vilka som involveras i arbetet med 

strategier, och hur dessa individer involveras.  

 

4.2.1 VARIATION AV INVOLVERING 
 

Frågor Tema Y8 Y5 Y3 Y4 Y7 Y2 Y10 Y6 Y9 Y1 
12. Hur presenterar ni nya 
strategier till företaget? 

Strukturerade möten x X x x x   x   x x 

Ad hoc möten           x   x     

Hög involvering av anställda  x X x x x   x x x   

Låg involvering av de anställda            x       x 

Tabell 8. En del av bilaga 4 med kodning i teman av studiens primärdata. 

 

Åtta respondenter engagerar sina anställda när strategin för DM presenteras för organisationen (se 

markering N i tabell 8). Den presenteras i ”gemensamma möten också med hela företaget” enligt 

Y10, vilket Y3 instämmer med, genom att ”kanske att jag involverar de andra att vara med och 

någon kommenterar, sen är det liksom slut” (Y3). Andra involverar personalen som Y5 på ”en 

kickoff, så presenterar vi det. Eller så tar vi det under en fredagsfrukost som vi har varje vecka. 

alternativt att vi tar det på ett personalmöte som vi har varannan månad, och samtidigt så har vi 

också team-möten i de respektive affärsområdena då där vi också går ut med information” (Y5). 

 

4.2.2 VARIATION AV MARKNADSKANALER OCH VERKTYG 
 

Frågor Tema Y8 Y5 Y3 Y4 Y7 Y2 Y10 Y6 Y9 Y1 
1. Hur arbetar ert företag med 
leads hantering generellt? 

Söker leads genom aktiviteter 
med samarbetsparner 

            x x x x 

Digital marknadsföring           

Traditionell marknadsföring           

Tabell 9. En del av bilaga 4 med kodning i teman av studiens primärdata. 

 

Respondenterna arbetar med marknadsleadshantering rent generellt i olika utsträckningar inom DM 

(se markering A i tabell 9). Y1 menar att ”leadsgenerering ska ju även kunna gå via hemsidan 

såklart” och Y10 använder ”rätt så mycket nyhetsbrev via mail och sen har vi webbsida som vi får 

leads ifrån också. Sen har vi en LinkedIn profil också, sen vet jag inte om den ger så mycket leads 

för tillfället” (Y10). Även Y7 nämner ”att vi gör e-mail kampanjer å den typen, där vi fångar in 

leads”. Medan Y5 lyfter att ”vi har tre aktiva bloggar idag” och Y9 ser att ”i huvudsak genererar 
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vi väl leads via digitala medier” hävdar Y1 att ”för att få en leadsgenerering så måste man ha 

personal som kan ta hand om det och det är väl inte alltid fallet när man har väldigt mycket trogna 

kunder redan”(Y1).  

 
Frågor Tema Y8 Y5 Y3 Y4 Y7 Y2 Y10 Y6 Y9 Y1 

3. Vad använder ni för digital 
marknadsföring?  

Hemsida / Blogg x X x x x x x X x x 

Video, stimulera sinnen                   x 

Content-marknadsföring           x         

Sociala medier  x X x x x x x       

E-post, nyhetsbrev eller kampanj      x x x x x   x   

Webb-reklam / Paid search       x x           

Tabell 10. En del av bilaga 4 med kodning i teman av studiens primärdata. 

 

Likheterna i användningen av DM är tydlig (se markering C i tabell 10). Två av respondenterna 

demonstrerar en hög gemensam faktor av hur viktig DM är, tre respondenter menar att DM 

genererar god avkastning på längre sikt. Det framgår från någon respondent att DM relateras 

positivt till försäljning, uppmärksamhet för affärer och kostnadseffektivitet i jämförelse med 

traditionell marknadsföring. Y1 som anser att ”web-sidor är en djungel och att du måste läsa text 

på text på text och det är ganska tråkigt när det handlar om IT, så ’less is more’” (Y1). Det leder 

till att ”ha så lite som möjligt och stimulera så många sinnen som möjligt” och Y1 föredrar ”små 

videosnuttar istället för den traditionella pdf:en”(Y1). 

 

Samtliga respondenter använder hemsida som digital marknadsföring men även i kombination med 

andra möjligheter. Y10 använder ”främst nyhetsbrev i digital form via e-mail. Vi använder Linkedin 

en del”(Y10). Y7 har valt ”e-mail, sociala medier vi annonserar en del på ad words” (Y7). Y9 har 

ett likvärdigt perspektiv ”e-post, den är ganska stor både på befintliga kunder och 

nykundsbearbetning främst inom Sverige med tanke på marknadsföringslagen i Norge och 

Danmark”(Y9).  

 

Y2 använder ”kanalerna i sociala medier och market automationssystemet” vilket ”är oftast en 

mail eller nåt” (Y2). Y5 använder också ”system för digital marknadsföring som är motorn i hela 

vår leadsgenerering” och ”vi finns ju på Linkedin, facebook så många kanaler som möjligt” (Y5). 

Y3 nämner att ”vi blir hittade på de sökord som vi tror på” och inom sociala medier ”har vi bara 

linkedin och twitter där det finns visst marknadsintresse för det vi vill”(Y3). Y4 är ”ganska 

fokuserade och ganska smala inom sociala medier, vi använder twitter, Linkedin, Youtube och våra 

bloggar vilka är på vår hemsida. Och vi använder email, banner ads vilket vanligast bara är 
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adwords” (Y4).”Köpta sökord som går ut på att analysera, vem är våran kund och vilka medier 

finns dom i och hur attraherar vi dom att komma till våran sida” (Y9). 

 

4.2.3 FÖRÄNDRINGSMÖJLIGHETER 
 

Frågor Tema Y8 Y5 Y3 Y4 Y7 Y2 Y10 Y6 Y9 Y1 
6. Hur tror du att digital 
marknadsföring skulle förändra 
ert arbete med marknadsföring, 
om ni använde digital 
marknadsföring i en större 
kvantitet? 

Balans mellan resurser och 
mogna kunder  

x       x         x 

Mindre tid på försäljning samt 
telemarketing och fler 
marknadsförings leads  

          x x       

Genom en ökning i steg för steg 
kan digital marknadsföring 
generera fler kvalificerade 
marknadsförings leads  

x   x x     x x     

Kostnadseffektiv generering av 
marknadsförings leads via digital 
marknadsföring  

  x                 

Ingenting, personlig kontakt är 
viktigare  

                x   

Tabell 11. En del av bilaga 4 med kodning i teman av studiens primärdata. 

 

Ungefär hälften av respondenterna anser att effekten av kvalificerade marknadsleads skapas när DM 

införs steg för steg (se markering E i tabell 11). Samtidigt ser två andra respondenter att 

möjligheterna för ytterligare marknadsleads är baserat på en större användning av DM, vilket leder 

till reducerad tid till försäljning och telemarketing. Detta grundas i att DM genererar marknadsleads 

som snabbt kan bli affärer utan att någon involvering säljare eller telemarketing. 

 

Y4 menar att i ”en magisk värld, där vi hade fler kunniga människor inom digital marknadsföring, 

tror jag att det skulle generera fler kvalificerade leads”(Y4). Y6 ser att ”på sikt kommer ju den 

digitala marknadsföringen bli otroligt viktig, för att underbygga den information man faktiskt har 

spridit ut på marknaden. Det är ju ringarna på vattnet principen. Hur sökbara är vi? Hur träffbara 

är vi?” (Y6). Y6 menar att: 

 

”om man nu lyckas göra den här digitala marknadsföringen så pass levande så att den 

ligger som den här bekräftelsen. Då måste dom här landningssidorna och 

upptäckarsidorna finnas. För att det är ju det alla konstaterar att säljarbetet nu jämfört 

med 20 år sen är ju helt förändrat. Du har ingen makt över kunden. Utan när den väl får 

tag i dig eller du får tag i dom, då har dom redan googlat fram sitt beslut och då måste du 

antingen vara där tidigt, eller finnas med i hela processen eller komma in med precis rätt 

erbjudande vid rätt tillfälle. Det är inte så att du är ute och informerar och säljer utan du 

E 
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socialiserar ju mera idag än för 20 år sen. Och då så kommer ju den här digitala biten bli 

100% skulle jag kunna tro. De och i samband med den här typen av mässor en träffar 

många istället för en till en. För att bygga upp vårat namn och vetskap på marknaden” 

(Y6). 

 

4.3 UTVÄRDERA MARKNADSSTRATEGI 
Genom att utvärdera marknadsstrategier kan företagen se hur väl de lyckats med sin 

marknadsstrategi och alla har de olika möjligheter.  

 

4.3.1 BRIST PÅ FEEDBACKSMÄTNING  
 

Frågor Tema Y8 Y5 Y3 Y4 Y7 Y2 Y10 Y6 Y9 Y1 
9.1 Mäter ni feedback på hur 
kunden upplever den digitala 
marknadsföringen?  

Lyhörda detaljer från kunder x                   

Mäter kundens feedback   X                 

Mäter kundens digitala 
beteende 

    x   x x     x x 

Mäter inte kundens feedback     x x x x x x x x 

Tabell 12. En del av bilaga 4 med kodning i teman av studiens primärdata. 

 

Enbart två respondenter hävdar att de utvärderar feedback från kundens upplevelse av DM (se 

markering H i tabell 12) medan resterande åtta respondenter inte mäter kundens feedback (se 

markering J i tabell 12). Kundens DM upplevelse mäter Y5 via sin ”marknadskoordinator, anställd 

sen i förrgår, det har varit lite slentrian innan men nu kommer vi följa upp det och göra 

kvalitetsarbete kring vår digitala marknadsföring”(Y5). Y8 har lyssnat på omdömen om deras 

hemsidan, då ”nån har väl sagt att den förra såg hemsk ut. Men den här som är nu, ser väl bättre ut 

och vi har inte hört så mycket”(Y8). Rent generellt bland de medverkande, mäter de övriga 

respondenterna inte kundens upplevelse av företagets DM, förutom Y9, ”vi har gjort det vid något 

tillfälle genom att föra kundintervjuer men nu är det ett par år sen faktiskt. Annars mäter man vid 

öppningsfrekvens och klick och vunna affärer”(Y9). 

  

H 

J 
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4.3.2 KUNDER GENOM LEAD GENERATION 
 

Frågor Tema Y8 Y5 Y3 Y4 Y7 Y2 Y10 Y6 Y9 Y1 
2. Hur stor del av er totala 
kundkrets uppskattar du, kan 
komma från leads rent 
generellt?  

Rent generellt en liten del x   x           x   

Majoriteten kommer från leads    X   x   x x x     

Svårt att mäta         x           

Tabell 13. En del av bilaga 4 med kodning i teman av studiens primärdata. 

 

Få respondenter mäter alltså kundernas feedback, men till viss del mäter de flesta ändå det faktiska 

utfallet av genererade lead genom aktiv generering av marknadsleads (se markering B i tabell 13). 

”Leads, alltså allt är ju ett lead innan, 50% av de nya kunderna kommer den vägen, via digital 

marknadsföring som hänger ihop med våra bloggar och hemsidor”(Y5). Även Y2 menar att ”90%, 

mer 95% kanske” av deras ”befintliga kontakter” kommer ifrån leads. Y9 påstår att ”5-10% av 

våra nya kunder kommer via någon form av leadsgenerering”(Y9). Y7 anser det ”väldigt, väldigt 

svårt att uppskatta vi på Y7 är rätt dåliga på att tracka vad som den i slutändan blir affär och kan 

säga att affären är tack vare en marknadsaktivitet”(Y7). 

 

4.3.3 VARIATION PÅ UPPFÖLJNING 
 

Frågor Tema Y8 Y5 Y3 Y4 Y7 Y2 Y10 Y6 Y9 Y1 
10. Hur ofta följer ni upp er strategi 
av digital marknadsföring på kort 
och lång sikt? 

Pågående med focus på 
kunskap  

         x 

Pågående med fokus på eget 
intresse  

    x               

Pågående med analytiskt fokus          x           

En till två gånger per år   X   x x x x   x   

Ingen strategi för tillfället men 
fokus på ny strategi  

x             x     

10.1 Hur och vad gör ni för att följa 
upp det? Följer ni upp den 
feedbacken för att mäta det 
faktiska utfallet? 

Bokade möten                   x 

Digital statistik från 
nedladdningar och klicks  

    x     x x   x x 

Jämför statistik med affärernas 
utfall  

      x       x x   

Följer upp nu och då   X                 

Försöker med brist på resurser  x       x           

Tabell 14. En del av bilaga 4 med kodning i teman av studiens primärdata. 

 

Sex respondenter följer upp de interna strategierna för DM mellan en till två gånger per år (se 

markering K i tabell 14). Samma respondenter menar att de väljer att följa upp strategier för det 

egna intresset då det ger kunskap och en möjlighet att analysera den gångna perioden och dess 

strategi. Två respondenter anser att de har en bristande strategi, men har däremot en pågående 

K 

  L 

B 
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process som de tror ska leda till en fungerande strategi. För hälften av respondenterna fungerar 

utvärdering och uppföljning främst genom statistisk mätning av klicks och digitalt nerladdningar av 

dokument och information på hemsidan (se markering L i tabell 14). Tre respondenter mäter istället 

utfall genom förändring i finansiellt resultat, och en respondent mäter utfall genom antal 

genomförda besök på hemsidan (se markering L i tabell 14). 

 

Majoriteten följer upp sin DM strategi i linje med respondent Y5 ”att den strategiska planen görs 

ju definitivt en gång per år men också halvårsvis för att liksom förändra den planen halvårsvis” 

(Y5). Utförandet skiljer sig mellan olika respondenter, men hälften menar likt Y10 att; 

 

”vi mäter ju i den bemärkelsen, gör vi nåt e-mailutskick och hänvisar till vissa artiklar 

eller information eller nåt sånt så kan vi ju följa våra kunder om de går in på dom här 

sidorna, då får vi ju en uppföljning eller en indirekt uppföljning på vår marknadsföring. 

Om det är nåt som lockar då ser vi ju det och är det nåt som inte lockar då ser vi också 

det. Men vi har inte nå, en indirekt feedback, inte nån så där direkt feedback om kunden 

tyckte det var bra eller inte bra i form av som man kallar content nu för tiden utan det är ju 

mer intresseväckaren vi kan mäta. Vi kan aldrig mäta vad kunden tycker om innehållet. Så 

vi gör nån undersökning mot kunderna och frågar vad dom tycker. Så vi har väl en indirekt 

feedback men inte. Det hade varit intressant kanske o veta mer hur dom tycker. 

Feedbacken. Eller om man fått mer om innehållet i marknadsföringen”. (Y10) 

 

4.4 SAMMANFATTNING AV EMPIRIKAPITEL 
Den empiriska datainsamlingen har lagt grunden för denna sammanfattning som utgörs av teman 

som respondenterna i olika stor utsträckning berört vilket genomsyras av de centrala kategorierna. 

Genom den pågående lead generation processen (se figur 8) sammanfattar vi det empiriska 

resultatet. 
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Figur 8. Lead generation processen kompletterad med empiri resultatet (Egen). 

 

Planera strategier (se figur 8); De flesta respondenter uppgav att de inte planerar mycket inför nya 

strategier. Det visade sig vara vanligt inom gruppen av respondenter, att prova sig fram istället för 

att vända sig till teorier eller ta hjälp från leverantörer. Om det fanns mer anpassad hjälp att tillgå, 

som verktyg eller möjlighet att ta del av teorier som visar vägledning mot en fungerande strategi, 

tror många respondenter att detta skulle komma till användning. 

 

Tillämpa strategier (se figur 8); Majoriteten av företag säger att de använder DM när de aktivt 

arbetar med att genera marknadsleads. De uppger att de använder blogg, hemsida och sociala 

medier som främsta marknadsföringskanaler för DM. Många av företagen involverar sina anställda 

i införandet och tillämpandet av strategierna, medan andra håller processerna på en centraliserad 

nivå.  

 

Utvärdera strategier (se figur 8); Hanteringen av utvärdering av strategier är spridd. Flertalet 

respondenter uppger att de inte alls utvärderar strategier eller följer upp feedback från kunder. Vissa 

företag tycks dock mäta utfall av strategierna i form av antal marknadsleads, men det anses vara ett 

svårt uppdrag och några förklarar detta med att det är svårt att se varför ett lead kommit in till 

företaget. Det är inte alltid möjligt att lokalisera vad i företagets marknadsföring som attraherat ett 

lead.   
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5. ANALYS 

 

I vårt analyskapitel diskuterar vi resultaten av det empiriska resultatet i kombination med vald 
teori. De olika mönstren ligger till grund för denna analys, samt valet av relevant teori och 
slutligen genom att använda oss av vårt syfte. 
 

 

Analysen har vi valt att strukturera utifrån samma tanke som i empirikapitlet (se figur 7) därför vi 

då följer en tydlig linje. Huvudrubrikerna presenteras med grund till studiens syfte (se figur 7); 

Planera för marknadsstrategi, Tillämpa marknadsstrategi och Utvärdera marknadsstrategi. 

Underrubrikerna går i linje med våra centrala kategorier (se figur 7); Varierad inställning till digital 

marknadsföring, Oplanerat och otillräcklig tid, Splittrat ansvar, Svag planering, Variation av 

involvering, Variation av kanaler och verktyg, Förändringsmöjligheter, Brist på feedback-mätning, 

Kunder genom lead generation och Variation på uppföljning. Samtliga kategorier har en koppling 

med studiens kärnkategori effekt som är baserat på (se figur 7); Hanteringen av marknadsstrategier 

visar varierad effekt på lead generation.  

 

5.1 PLANERA FÖR MARKNADSSTRATEGIER 
Digitala marknadsstrategierna fokuseras på i första hand en planering (Kumar m.fl., 2011) men kan 

många gånger vara svårt då bästa metod många gånger saknas och experimentellt fokus utformar 

marknadsstrategierna istället enligt Royle och Laing (2014). Respondenterna kom att visa sig ha 

mycket varierade inställningar om DM. I följande underrubriker fördjupar vi oss därför i detta med 

koppling mellan teori och empiri.  

 

5.1.1 VARIERAD INSTÄLLNING TILL DIGITAL MARKNADSFÖRING 
Chong m.fl. (2010) hävdar i sin artikel att den generella användningen av DM ökar, och att DM 

öppnar för bredare möjligheter inom marknadsföring. Enligt vår studie, finns det vissa företag som 

fortfarande anser att DM är mindre viktig än traditionella marknadsaktiviteter, och att traditionell 

marknadsföring genererar fler marknadsleads än DM. Dock insåg alla respondenter att 

möjligheterna och fördelarna växer vid användande av DM, en insikt som även framkom i studien 

av Chong m.fl. (2010). Samtidigt så utnyttjar långt ifrån alla företag sina chanser att använda ännu 

större andel av DM i sin totala marknadsföring, vilket skulle skapa fördelar enligt tidigare 

forskning. Som genom ökad kunskap av CRM som en sammansättning av ett företags resurser av 

tillgångar och kunskap som tillsammans gör det möjligt för företaget att uppnå och behålla starka 

kundrelationer enligt Choudhury och Harrigan (2014). Företag förväntar oftast att med CRM nå en 
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högre omsättning som en följd av att kundservicen förbättras och det blir lättare för företagen att 

både etablera närvaro hos målgrupper, samt att hålla kvar positionen hos dessa (Josiassen m.fl., 

2014). CRM är något som respondenterna delvis använder sig av för att generera leads. 

 

5.1.2 OPLANERAT OCH OTILLRÄCKLIG TID 
Överlag skapar respondenterna strategier baserat på intuition utan att undersöka kundernas 

efterfrågan och behov. Detta fann också Royle and Laing (2014) i sin studie, då de fann en 

avsaknad av vägledning mot bästa metoder. Ramaseshan m.fl. (2013) menar att gemensamt för 

innovativa företag är att de involverar alla anställda i utvecklingen och planeringen för en ny 

affärsstrategi. I linje med Ginevičius m.fl. (2013) som menar att om företagen decentraliserar 

arbetet med strategierna redan i planeringsfasen och låter anställda inom företaget vara mer 

involverade, skulle det stärka möjligheterna i ett senare skede vid utvärderingen av 

marknadsstrategin. Här har ledningen en nyckelroll i planeringsfasen att delegera arbetet till 

marknadsföringscheferna i en större utsträckning för att förbättra att tydliga strategier följs 

(Ramaseshan m.fl., 2013). Här visar respondenterna att tiden inte räcker till men menar samtidigt att 

tiden som läggs på telemarketing och sälj skulle minska om DM ökade och att det går i linje med att 

generera marknadsleads. Dock anser de att de inte är där idag men menar att de lägger allt mer tid 

på DM nu är tidigare för att både behålla befintliga kunder men även skapa nya potentiella kunder 

genom digitala verktyg.  

 

5.1.3 SPLITTRAT ANSVAR 
Företagsledningen kan bidra med olika strategiska prestationer genom att välja antingen 

centraliserat eller decentraliserat ledarskap och som har olika för- och nackdelar (Dong m.fl., 2013). 

Då det decentraliserade ledarskapet i planeringsstadiet involverar de anställda precis som ett par 

respondenter anser att de gör via brainstorming på workshops. Det är i linje med Dong m.fl. (2013) 

som menar att den anställde har en närmare kontakt med kunden vid decentraliserat ledareskap 

vilket utgör en fördel. En annan fördel, och som går i linje med Ramaseshan m.fl. (2013), är att det 

ökar effektiviteten hos företagsledningen genom att involvera de anställda i planeringsprocessen. 

Övervägande andel av respondenterna anser att deras företag har ett centraliserat ledarskap i 

planeringen vilket består av chefer som har övergripande bestämmanderätt i företagen.  

 

Centraliserat ledarskap anses enligt Dong m.fl. (2013) kunna försämra utsikten för företag som 

finns på en marknad under snabb förändring och menar att decentraliserad organisation kan främja 

företagen och skapa positiva kundvärden. Detta trots att, enligt Ginevičius m.fl. (2013), visat att 
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svårigheterna med utvärdering av strategier kan avhjälpas om man inom företaget decentraliserar 

arbeten med strategier. De företag som föredrar att utesluta sin anställda i besluten för 

marknadsstrategi och istället fatta besluten inom ledningen, är generellt de företag som anser att 

DM är mindre viktig. Gemensamt för DM och en öppen miljö inom organisationen beträffande 

beslutsfattande och inflytande är sammankopplat, enligt Ramaseshan m.fl. (2013), med 

innovativitet. Kopplat till att fler företag i studien väljer att ha centraliserad styrning innebär det att 

de kan ha sämre förutsättningar att nå innovativitet genom att beslutsfattandet är mer slutet. 

 

5.1.4 SVAG PLANERING 
En upptäckt i denna studie, är att många av respondenterna i något sammanhang under intervjun 

svarat att de baserar sina beslut på intuition när de beslutar kring deras interna marknadsstrategi. 

Ramaseshan m.fl. (2013) menar att en väl implementerad, men sämre genomarbetad, strategi är att 

föredra framför en väl genomarbetad men sämre tillämpad strategi. Detta kan vara en generellt 

antagen tes, då vi i vår studie fann att många företag följde sin intuition när de utvecklade sin 

marknadsstrategi istället för till exempel utgå från tidigare erfarenheter inom området. En förklaring 

till detta kan vara ett annat återkommande tema under intervjuerna; tidsbristen. De flesta av dessa 

respondenter försäkrade sig om att hela företaget var involverade i tillämpningen men att det kräver 

strukturerade processer.  

 

5.2 TILLÄMPA MARKNADSSTRATEGI 
Marknadsförare ställs, enligt Royle och Laing (2014), inför svårigheter som innebär att de har 

bristande kunskap om digitala teknologier och om företagsledningens kompetens (se figur 1) vid 

tillämpningen av DM och strategier. Respondenterna visar att det finns en stor variation bland 

företagen då det gäller involvering i tillämpning av marknadsstrategier, vilka marknadskanaler som 

väljs och verktyg som används men ser ändå möjligheter till förändringar. Dock framgår det inte 

vilka fördelar detta bidrar med för företagen. I följande underrubriker fördjupar vi oss i att diskutera 

fördelarna för företagen och relaterat till vad som diskuteras inom aktuell forskning.  

 

5.2.1 VARIATION AV INVOLVERING 
Majoriteten av respondenterna väljer att tillämpa nya strategier genom att presentera dem i 

strukturerande möten där en stor andel anställda är involverade. Det går i linje med Dong m.fl. 

(2013) diskussion som menar att involvering i företaget främjar kundvärdet då den anställda har en 

närmare kontakt med kunden. Det är också i linje med Ginevičius m.fl. (2013) diskussion som 

menar att det kan underlätta utvärderingen av marknadsstrategin.  
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5.2.2 VARIATION AV KANALER OCH VERKTYG 
De flesta av respondenterna i studien tillämpar sociala medier och företagets hemsida som en del av 

sin DM. Många av de medverkande är överens om att sociala medier generar leads för företaget, 

vilket också Choudhury och Harrigan (2014) fann i sin forskning. Vidare är alla respondenter 

överens om att företagets hemsida generar leads. Choudhury och Harrigan (2014) beskriver sociala 

medier som ett verktyg för CRM, men att det ställer krav på att företagen vet hur CRM mäts genom 

valda sociala medier. Som framkommit under studien anser många respondenter att det kan vara 

svårt att mäta vad som attraherat ett lead, dock tror ändå respondenterna att sociala medier är en av 

de främsta kanalerna för lead generation. Alla respondenter var överens om att företagets hemsida 

generar marknadsleads.  

 

Paid search förekommer bland respondenterna som en del av företagets DM, många respondenter 

berättar om att de betalar för att deras företags hemsida ska föreslås på en sökmotor när en person 

skriver in vissa sökord. Wood (2010) beskriver detta som ett växande fenomen, och de företag som 

nämnt att de använder paid search tror att de blir funna av potentiella kunder genom denna tjänst.  

 

5.2.3 FÖRÄNDRINGSMÖJLIGHETER 
De flesta respondenter är överens om att användandet av DM ökar och det anses bli allt viktigare att 

använda DM. Vad som också ökar är den tid som spenderas på digitala marknadsaktiviteter, dock är 

det inte tydligt för oss som författare om denna ökning beror på att man avsätter mer tid för just DM 

eller om DM överlag idag tar längre tid än tidigare. Chong m.fl. (2010), menar att DM innebär 

snabbare utbyte av information och snabbare affärer, vilket stämmer med respondenternas syn på att 

tiden som spenderas på DM ökar steg för steg.  

 

Chong m.fl. (2010) påstod att DM generellt är mer effektivt än traditionell marknadsföring och Dou 

och Chou (2002) menade att DM fungerar som bäst på B2B marknader. Papadopoulou m.fl. (2001) 

har också presenterat de fördelar ett företag kan få från att använda DM. Respondenterna i vår 

studie tycks hålla med forskarna, respondenterna tror att en ökad användning av DM skulle 

generera fler leads och samtidigt innebära att företagen skulle spendera mindre tid på säljaktiviteter 

och telemarketing. Denna iakttagelse tillsammans med det återkommande temat kring att de flesta 

respondenter anser att de på grund av tid- och resursbrist inte kan utföra de 

marknadsföringsaktiviteter de önskar. En ökning av DM skulle kunna möjliggöra att öka leads och 
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reducera spenderad tid på just lead generation. Samtidigt så anser respondenterna, som nämnt ovan, 

att deras företag kunde använda DM i en större utsträckning.  

 

5.3 UTVÄRDERA MARKNADSSTRATEGI 
Det anses enligt Ginevičius m.fl. (2013) besvärligt att utvärdera marknadsstrategier men om 

ledningen i linje med Ramaseshan m.fl. (2013) har möjlighet att utvärdera processen bidrar de till 

att marknadsstrategin tillämpas effektivt. Med brist på mätning av kunders feedback och variation 

av uppföljning har respondenterna ändå lyckats skapa kunder genom lead generation, dock är det 

oklart vad sätter stopp för att utvärdera marknadsstrategin. I följande underrubriker fördjupar vi oss 

därför i detta med koppling mellan teori och empiri.  

 

5.3.1 BRIST PÅ FEEDBACK-MÄTNING 
Teorin ger intryck av att det finns bestämda vägar att gå för ett företag för att erhålla bästa möjliga 

utfall. Royle och Laing (2014) menar att företag som inte har insyn i vad deras kunder efterfrågar 

och har behov av, löper större risk att misslyckas med sina strategier. Ishakb och Rabbaneea (2013) 

påstod att det som bidrar mest till en lyckad strategi är utvärdering. Genom att titta på dessa 

uttalanden som exempel, tycks det vara att det finns viss ledning av uppmärksammade vägar mot 

hur ett företag kan nå framgång.  

 

Ett sätt att generera kunskap om sina egna prestationer till företaget är genom att mäta faktiskt utfall 

av marknadsaktiviteter (Ramaseshan m.fl., 2013). Det framkommer i studien, att mätning av utfall 

inte är prioriterade i företagen som ingick i denna studie. Då respondenterna nämnt att det finns 

verktyg med vilka de kan generera kunskap om marknaden och den egna prestationen, så är det 

märkligt att fler av respondenterna inte tycks använda dem.  

 

5.3.2. KUNDER GENOM LEAD GENERATION 
Ungefär hälften av respondenterna, som alla uppskattar att majoriteten av deras kundkrets kommer 

från aktivt skapade leads, använder DM. Leadsen kommer in från varierande kanaler och är svåra 

att mäta och spåra, dock sparar leads både tid och pengar för företagen (D'Haen and Van den Poel, 

2013). Dessa sparade pengar skulle enligt Sabnis m.fl. (2013) med fördel kunna investeras i en 

större marknadsföringsbudget för att attrahera nya kunder. Företag idag investerar i DM i 

varierande utsträckning. Oklart är huruvida respondenterna är medvetna om vad deras leverantörer 

kan erbjuda till den inom DM, och om deras medvetenhet är stor nog för respondenterna att kunna 

avgöra vad de utesluter eller väljer att använda. Ett samspel med leverantörerna (Michaelidou m.fl., 
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2011) skulle kunna öka denna medvetenhet. Det kan innebära stora fördelar då de har samma 

målgrupper och ämnar göra affärer, och att många av våra respondenter saknar de resurser som tid 

och pengar som krävs för att utvärdera marknaden och med det lägga en grund till planerandet av 

marknadsstrategier.  

 

5.3.3 VARIATION PÅ UPPFÖLJNING 
Ford och Mouzas (2013) påstår att det finns mätinstrument för företagen att tillgå, som grundas på 

kundbeteenden på B2B marknader. Några av respondenterna menar att de följer upp sina strategier 

en till två gånger per år, och har då antytt att de använder verktyg för att mäta kundbeteenden. 

Liknande studieresultat fick också Royle och Laing (2014), där dem liksom våra respondenter mätte 

utfall genom antal besök på företagens websidor, antal klick på länkar, antal nedladdningar och 

antal följare på Twitter. Den här typen av mätning ger en statistisk bild av kundbeteenden, men inte 

hur kunderna faktiskt upplever företagens DM. Michaelidou m.fl. (2011) drog även en liknande 

slutsats i sin studie, då de upptäckte att användandet av sociala nätverk attraherar nya kunder. Dock 

följde färre än hälften av företagen upp den faktiska effekten, för de resterande företagen 

resulterade bristen på uppföljning i bristande kunskap. Bristen i uppföljning och utvärdering av 

strategier för DM kan komma att vara ett resultat av dåligt stöd från ledningen enligt Ramaseshan 

m.fl. (2013). I den snabbt föränderliga tekniska marknaden, väcks frågan om det verkligen är 

tillräckligt att företagen följer upp sina strategier så sällan som en till två gånger per år, för att 

företagen lättare ska upptäcka förändrade kundbeteenden menar Dong m.fl. (2013). Mätning av 

respons från kunder och uppföljningar av strategier kan enligt respondenterna grundas helt på egna 

erfarenheter och intuition. Det framkommer inte om företagen undviker att utvärdera strategier som 

et resultat av brist på kunskap eller brist på information.  

 

5.4 SAMMANFATTNING AV ANALYSKAPITEL 
Vår studie visar att alla företag inte öppnar en bok och söker bland teorier för att hitta nyckeln till 

framgång. Många av våra respondenter utvärderar inte sina strategier, de mäter inte feedback från 

kunder och de har ingen tydlig idé om hur de ska föra sitt företag framåt inom sin marknad. Ofta 

förlitar dem sig på intuition och praktiserar ”trial and error”, utan att faktiskt veta om den strategin 

kommer att vara en succé eller kanske ett rent misslyckande i linje med Royle & Laing (2014). Ur 

några av respondenternas synvinkel, kan det tyckas att mätning av markandsleads är svårt, och att 

detta problem grundas i bristen på kunskap och användandet av tekniska verktyg.  
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Vi har med grund av studiens syfte och vårt empiriska resultat funnit att kärnkategorin i studien är 

effekt. För att visualisera hur analys kopplas till teori och empirisk data, samt hur dessa delar 

tillsammans relateras till syftet, har vi använt oss av vår modell Lead genering processen som synes 

nedan (se figur 10). 

 

 

 
Figur 9. Lead generation processen sammanfattad med vald teori och centrala kategorier ifrån empiriska resultatet (Egen). 

 

Planera för marknadsstrategi; Den bästa metoden saknas många gånger och ett experimentellt 

fokus utformar då istället marknadsstrategierna enligt Royle och Laing (2014) vilket stämmer bra 

överens hos respondenterna. Alla respondenter inser möjligheterna med DM, i linje med Chong 

m.fl. (2010) men ändå använder inte alla respondenter DM i någon större utsträckning. 

Respondenterna har idag tidsbrist i planering av strategi men enligt teorin skulle den kunna 

förbättras om ledningen delegerar mer till marknadscheferna (Ramaseshan m.fl., 2013) och 

engagerar personalen utifrån ett decentraliserat ledarskap (Dong m.fl., 2013; Ginevičius m.fl., 

2013). 

 

Tillämpa marknadsstrategi; Respondenterna väljer att tillämpa nya strategier genom att involvera 

anställda som främjar effektiviteten av marknadsstrategin enligt tidigare studier (Dong m.fl., 2013; 

Ginevičius m.fl., 2013). Enligt Choudhury och Harrigan (2014) och Wood (2010) genererar digitala 
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verktyg marknadsleads och potentiella kunder till företag, vilket alla respondenter i vår studie var 

eniga om. Då respondenterna även ser möjligheten att öka tiden på DM som genererar fler 

marknadsleads, går det i linje med Chong m.fl. (2010) som menar att ett större utbyte av 

information leder till fler snabba affärer.  

 

Utvärdera strategi; Respondenterna ser möjligheter i digitala verktyg som kan mäta och ta fram 

feedback om kunders beteenden men det används ändå inte och enligt Ginevičius m.fl. (2013) då 

det är besvärligt att utvärdera marknadsstrategier. Respondenterna prioriterar inte detta val, ändå 

kommer majoriteten av kundkretsen från marknadsleads som de anser sparar både tid och pengar i 

linje med D'Haen och Van den Poel (2013). Medan de skulle kunna investera i ännu mer DM i form 

av digitala verktyg och attrahera ännu fler potentiella kunder enligt Sabnis m.fl. (2013). Företagen 

följer inte upp den faktiska utvärderingen av feedback mer än en till två gånger per år vilket går i 

linje med Michaelidou m.fl. (2011). Samtidigt hade företagen lättare upptäckt förändrade 

kundbeteenden om de hade utvärderat marknadsstrategin oftare enligt Dong m.fl. (2013). 
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6. SLUTSATS 

 

I detta kapitel summerar vi våra resultat och diskuterar vad detta innebär baserat på studiens syfte. 
Vidare presenteras förslag till framtida forskning. 
 

 

Syftet med vår studie är att öka förståelsen för hur företag planerar, tillämpar och utvärderar 

strategier för digital marknadsföring med avsikt att generera marknadsleads. Vi valde att utföra 

studien på en B2B marknad, som anses vara den marknad där DM är som mest effektiv (Royle & 

Laing, 2014; Angelides, 1997). Vår modell Leads generation processen har skapats utifrån vår 

analys av data som ingår i vår studie och har gett oss en bra bild av vad som varit studiens tre ledord 

när det gäller DM strategier; planera för marknadsstrategi, tillämpa marknadsstrategier och 

utvärdera marknadsstrategier. 

 

De flesta respondenter är överens om att en mer omfattande användning av DM skulle generera mer 

marknadsleads till företagen, med mindre resurser än vad som krävs av traditionell marknadsföring. 

Generellt är respondenterna överens om att lead generation är mycket viktigt och vissa uppskattar 

att aktiviteter för lead generering har lagt grunden för omkring 95 % av företagets totala kundkrets. 

Vårt resultat går i linje med forskningen av D’Haen, och Van den Poel, (2013) och Andzulis m.fl., 

(2012), som var alla överens om att digitala verktyg underlättar för företagen att generera 

marknadsleads. Merparten av företagen önskar att de använde mer DM, både för att det skulle 

innebära generering av fler marknadsleads samt att det skulle spara tid. Dock menar respondenterna 

att de inte har tid och resurser till att införa mer DM i sitt företag. Vi anser att detta är 

motsägelsefullt då respondenterna vet att DM skulle vara lönsamt och spara tid, men att de har på 

grund av tidsbrist inte infört mer DM och önskar att de använde DM i en större utsträckning.  

 

De medverkande företagen befinner sig alla inom IT-industrin, som är en bransch med hastiga 

förändringar och höga krav på att företagen är uppdaterade med det senaste inom IT. Kravet på att 

hålla ett bra fokus på marknaden är troligtvis stort, och vi utgår från att rutiner är avgörande för att 

företaget ska upprätthålla sin fokusering gentemot marknaden. Respondenterna är medvetna om att 

DM genererar marknadsleads, stärker kundrelationer bland annat genom att kunden får en mer aktiv 

roll, reducerar spenderandet av tid och pengar och att ytterligare användning av DM skulle gynna 

företaget. Ändå väljer företagen att inte öka användningen av DM trots att de är medvetna om 

fördelarna. En förklaring kan vara behov av fokusering och att utveckla effektiva rutiner för att 

tillämpa dem. Den förändring som det innebär att rikta ett företags marknadsföring till att bli mer 
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digital, kräver en omvärdering i fokusering och nya rutiner. Nya rutiner kan sätta företagets 

fokusering på marknaden ur balans, och det skulle i förlängningen kunna riskera att företagets 

reaktioner på marknaden kan försvagas.  

 

Forskning och standards är viktiga komponenter för att utvecklingen ska gå framåt då dessa bistår 

omvärlden med gemensamma strategier för bästa metoder. Dock, efter att ha genomfört vår studie 

är det just dessa stödfunktioner som respondenterna saknar det vill säga tydliga riktlinjer. DM är ett 

område under hastig förändring, och det kan därför vara svårt att helt anpassa beslut kring DM på 

standards och forskningsresultat. Då studier och erfarenheter tar lång tid att sammanställa kan 

erfarenheter snabbt bli föråldrade att kunna förlita sig på.  

 

Många respondenter svarade under sin intervju att de någon gång praktiserat ”trial and error” när de 

planerat eller tillämpat en strategi. Merparten antydde även att företaget baserar sin planering av 

marknadsstrategier på intuition. Gemensamt för dessa fenomen är att de innebär att 

marknadsförarna tror sig känna sina marknader väl och de har en vilja att testa olika idéer gör att 

marknadsförarna gärna provar sig fram. De är inte rädda för att misslyckas och då göra om med en 

ny process. Vår slutsats är att ”trial and error” och intuition som grund för beslutsfattande är nära 

besläktat, och knyts samman med en vilja att utöva och fritt prova egna idéer. 

 

Flera respondenter anser att de grundar sin strategi som ad hoc, som är mycket impulsivt och ytligt, 

samt att de praktiserar ”trial and error” när de planerar och tillämpar marknadsstrategier. Trots detta 

tycks respondenterna vara eniga i hur de ser på digitala marknadsstrategier, utan att de känner 

varandra, och vi utgår därför från att det finns en samstämmighet inom branschen för hur de ser på 

DM. Standards för DM kanske inte fungerar som gemensamma strategier för bästa metoder, men de 

kan fungera som inspiration och bra hjälp för att öka både kreativitet och trigga intuition. 

 

Inom forskningen framgår att en väl tillämpad strategi genererar kundvärden som kan sträcka sig 

över kundens förväntan (Ramaseshan m.fl., 2013; Michaelidou m.fl., 2011; O’cass & Ngo, 2011; 

Matsuno & Mestzer, 2000). Alla respondenter tror sig veta att det är främst hemsidan, men också 

sociala medier som ger företagen flest marknadsleads. Dessa medier framhålls även av Andzulis 

m.fl (2012) och Trainor (2012). Varför respondenterna ansåg att dessa marknadskanaler var de som 

genererar flest marknadsleads framkom inte. Teoretiskt anses sociala medier öka kommunikationen 

mellan företag och kund vilket därmed stärker kundrelationen (Angelides, 1997; Kiang m.fl., 2000; 

Chong m.fl., 2010). Vi som författare kan bara spekulera i om detta påstående grundat på forskning 
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stämmer in på vår studies respondenter, men vi anser att det är troligt. Anledningen är att många av 

respondenterna önskar att de hade mer tid att ägna åt DM, men det framgår inte hur respondenterna 

skulle välja att förvalta denna extra tid. En respondent svarade att företaget måste ha möjlighet att ta 

hand om marknadsleadsen om företaget skulle generera fler leads. Vår tolkning av detta är att den 

underliggande meningen i respondentens uttalande är att även vunna marknadsleads kräver ett visst 

underhåll för att behålla en relation. Om vi förutsätter att detta uttalande var en generellt vedertagen 

åsikt inom företagen, är det lätt att tro att sociala medier genererar flest marknadsleads för att dessa 

bygger starka kundrelationer.  

 

Trots att företagen påstår att de inte utvärderar sina strategier särskilt mycket, inser de att DM 

strategier generar flest marknadsleads. Samma insikt hade CEB, (2012) och Dou & Chou (2002), 

som menade att effektiva marknadsstrategier leder in potentiella kunder i en köpprocess. Vissa 

respondenter uppger att de en till två gånger per år följer upp sina strategier och då genom att mäta 

digital statistik. Samma företag som uppgav detta menade också att DM är mycket viktigt i 

företaget. Detta mönster kan tolkas som att de företag som anser att DM är viktigt inte låter DM 

falla helt åt slumpen. Dock svarade samma företag att de använder en ad hoc strategi när de planerar 

för sina marknadsföringsstrategier. En intressant iakttagelse är att företaget anser att DM är en 

viktig del i företaget, och de följer regelbundet upp strategierna samtidigt som det sedan tillämpar 

och planerar marknadsstrategin snabbt och ytligt. Vår slutsats i detta är att generering av 

marknadsleads inte behöver en strukturerad strategi för att vara framgångsrik.  

 

För att summera denna slutsats har vi studerat och ökat vår förståelse för hur B2B företag använder 

marknadsstrategier för DM, i syfte att generera leads (Guraŭ, 2008). Kortfattat har vi kunnat se att 

B2B företag använder ofta sin intuition och ”trial and error” när de bestämmer om vilken DM 

strategi de ska använda och att det fungerar bra för att generera leads.  

 

6.1 TEORETISKT BIDRAG TILL FORSKNING 
Denna studie bidrar till forskningen genom att belysa den grund som kan ligga för företagens 

strategier. Företagen i vår studie baserar sin planering av strategier på intuition, i de flesta fall 

tillämpas strategierna med involvering av de anställda, sociala medier och hemsida är det som 

uppfattas som det mest effektiva valet av marknadskanaler och marknadsstrategiernas utfall är svåra 

att mäta.  
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Bidraget till forskningen sammanfattas därför (se figur 11); Företagen ser inte till standards eller 

professionella erfarenheter när de planerar och tillämpar marknadsstrategier. De föredrar att 

basera strategierna på intuition och personliga erfarenheter framför att finna ett tillvägagångssätt 

på det besvärliga problemet med att mäta kundfeedback och utfall i antal marknadsleads.  

 

 
Figur 10. Lead generation processen med blåmarkerade nyckelord som sammanfattar studiens bidrag (Egen). 

 

6.2 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 
Det vore högst intressant om någon forskare fördjupade sig i fenomenet kring kulturer och 

företagssamarbeten över kontinenter. Detta fenomen skapar problem i samband med kulturkrockar 

vilket är viktigt att företagen tar hänsyn till då kulturer påverkar både beteenden och inställningar 

(Ribbink & Grimm, 2014). Till exempel, nyskapande strategier riskerar att misslyckas om inte 

hänsyn tagits till den kulturella aspekten (Ulijn m.fl. 2000). Exempel på där kulturella skillnader 

uppstår är värderingar, föreställningar och egenskaper (Ribbink & Grimm, 2014). 
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BILAGOR 
BILAGA 1: KONFIDENTIELLT AVTAL 

 
Figur 11. Ett konfidentiellt avtal till respondenterna (Egen). 
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BILAGA 2: TIDSMALL  
 

 

 
Figur 12. Tidsmall för vår forskning (Egen). 
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BILAGA 3: FRÅGEFORMULÄR 

Del 1: Introduktion 

Jag och min kollega vill börja med att tacka dig för att du tagit dig tid idag för att hjälpa oss med vår 

studie. Vi vill öka förståelsen av delar i ert företags digitala marknadsföring på kort och lång sikt. 

Intervjun kommer ta mindre än en timma att genomföra. Detta samtal kommer vi att spela in för att 

det ska bli lättare att transkribera vårt samtal på ett så bra sätt som möjligt. Vi kommer även att föra 

anteckningar under samtalet. Genom att vi spelar in samtalet får vi be dig att tala högt och tydligt 

för att allt ska fångas på bandet. Alla deltagare kommer vara anonyma. Vi garanterar även att all 

information som kommer användas i studien inte kan kopplas till en specifik individ eller ett 

specifikt företag. Vidare behöver du inte svara på frågor du inte vill svara på.  

Har du några frågor innan vi påbörjar intervjun?  

Slutligen, är du villig att delta i denna intervju? 

 

Del 2: Bakgrundsfrågor 

1) Vilken inriktning har ni; tjänster eller produkter eller både ok? 

2) Om produkter hur stor omfattning i procent av materiella (hårdvara) /immateriella (mjukvara) 

produkter omsätter ni? 

3) Hur många anställda har ni? 

4) Vad har ni för omsättning? 

5) Hur många länder är ni aktiva i? 

 

Del 2: Huvudfrågor 

1. Hur arbetar ert företag med Leads hantering generellt? 

2. Hur stor del av er totala kundkrets uppskattar du, kan komma från Leads rent generellt? 

2.1 Mäter ni i vilken utsträckning ett lead kommer in från marknadsaktiviteter jämfört med en 

säljares leads? 

Bild på definitionen: Marknadsleads 

3. Vad använder ni för Digital marknadsföring? 

3.1 I vilken utsträckning använder ert företag digital marknadsföring, i förhållande till er totala 

marknadsföring? 

4. Vad är digital marknadsföring för er? (kommunikation eller information eller ren reklam) 

4.1 Hur använder ert företag Digital marknadsföring?  

5. Hur viktig är digital marknadsföring för ert företag, i förhållande till er totala marknadsföring? 
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6. Hur tror du att Digital marknadsföring skulle förändra ert arbete med marknadsföring, om ni 

använde Digital marknadsföring i större utsträckning? Om ni användandet det i en större kvantitet? 

7. Hur ökar ni marknadsförings leads genom Digital marknadsföring? 

8. Hur väl genomarbetad strategi hade ni innan ni införde er Digitala marknadsföring? 

8.1 Hur mycket tid lägger ni på val av digitala marknadsförings strategier?  

8.2 Märker ni att ni lägger ner mer eller mindre tid på DM nu än förr?  

9. Hur visste du att ert val av Digital marknadsföring och val av strategi skulle passa just era 

kunder? 

9.1 Mäter ni feedback på hur kunden upplever den digitala marknadsföringen? 

10. Hur ofta följer ni upp er strategi av Digital marknadsföring på kort och lång sikt? 

10.1 Hur och vad gör ni för att följa upp det? Följer ni upp den feedbacken för att mäta det faktiska 

utfallet? 

11. Vilka i ert företag är involverade i ert utformande av er digitala marknadsförings strategi?  

11.1 Hur går ni tillväga? (Har ni formella inbokade möten löpande på kort eller lång sikt, eller 

impulsiva möte med kort varsel, eller sprider ni informationen via digitala teknologier som mail och 

intranät?  

11.2 Vilken rutin har ni i val av process? Finns det ett övervägande av fler alternativ i processen? 

Eller finns det bara ett alternativ i processen?  

12. Hur presenterar ni nya strategier till företaget? 

12.1 Hur implementerar ni den? (Är det operativa laget som ska införa en förändring?) 

12.2 Hur utvärderas nya strategierna? 

12.3 Hur följer ni upp det dem? Finns det en plan B? om plan A inte ger önskat utfall? 

13. Vilka möjligheter finns hos era leverantörer i forma av hjälpmedel till digitala marknadsförings 

strategier?  

13.1 Har ni undersökt möjligheterna? 

14. Hur använder ni er av de hjälpmedel som leverantörerna erbjuder er inom digitala 

marknadsförings strategier? 

15. Vilka digitala marknadsförings verktyg ser du utifrån strategier, skulle vara ett dröm scenario 

om era leverantörer skulle erbjuda? 

 

 

Del 4: Avslutande text 

Är det något du vill tillägga innan denna intervju avslutas?  



 

 E 

Jag och min kollega kommer nu att analysera de svar vi fått från dig och övriga respondenter för att 

slutföra vårt arbete. Vi kommer gladeligen skicka ut vad vi kom fram till i studien innan den är 

slutförd om du är intresserad av det. Du kommer även att bli inbjuden på ett seminarium efter att 

studien är slutförd tillsammans med fler business partners. Tack för att du tagit dig tid för att hjälpa 

oss! 
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BILAGA 4: RUTNÄT  
Frågor Tema Y8 Y5 Y3 Y4 Y7 Y2 Y10 Y6 Y9 Y1 

Background information 
1) Vilken inriktning har ni; 
tjänster eller produkter eller 
både ok? 

Tjänster   X                 

Produkter och tjänster x   x x x x x x x x 

2) Om produkter hur stor 
omfattning i procent av 
materiella (hårdvara) 
/immateriella (mjukvara) 
produkter omsätter ni? 

Mest materiella                   x 

Mest immateriella x       x x x x x   

50/50     x               

3) Hur många anställda har ni?  Över 23 anställda   X     x x     x x 

Under 23 anställda x   x x     x x     

4) Vad har ni för omsättning? Över 49 miljoner SEK x       x       x x 

Under 49 miljoner SEK   X x x   x x x     

5) Hur många länder är ni 
aktiva i? 

Aktiva i Sverige x X x x x x x x x x 

Aktiva i Skandinavien x X     x x x x x   

Aktiva globalt   X x               

Studiens huvudfrågor 
1. Hur arbetar ert företag med 
leads hantering generellt? 

Söker leads genom aktiviteter 
med samarbetspartners 

            x x x x 

Digital marknadsföring           

Traditionell marknadsföring           

2. Hur stor del av er totala 
kundkrets uppskattar du, kan 
komma från leads rent 
generellt? 

Liten del x   x           x   

Majoriteten kommer från leads   X   x   x x x     

Svårt att mäta         x           

2.1 Mäter ni i vilken 
utsträckning ett lead kommer in 
från marknadsaktiviteter jämfört 
med en säljares leads? 

Växer med befintliga kunder                   x 

Mäter inte  x   x             x 

Svårt att mäta/försöker/brist på 
verktyg och kunskap  

  X   x x           

Balanserat mellan marknad och 
sälj  

      x             

Mäter e-post kampanjer iva trafik 
av hemsida eller event via 
anmälningslista  

  X     x       x   

Viktigt med potentiella kunder, 
mäter genom vinst  

            x X     

3. Vad använder ni för digital 
marknadsföring? 

Hemsida / Blogg x X x x x x x X x x 

Video, stimulera sinnen                    x 

Content-marknadsföring           x         

Sociala medier x X x x x x x       

E-post, nyhetsbrev eller 
kampanjer  

    x x x x x   x   

Webb-reklam / Paid search       x x           

 

  

A 
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Frågor  Tema Y8 Y5 Y3 Y4 Y7 Y2 Y10 Y6 Y9 Y1 
3.1 I vilken utsträckning 
använder ert företag digital 
marknadsföring, i förhållande till 
er totala marknadsföring? 

Mindre del           x   x   x 

Växer i snabb hastighet och är nu 
i majoritet  

x X x x x   x   x   

4. Vad är digital marknadsföring 
för er? 

Attraherar kunderna genom 
möjligheter som inom lead 
generation  

          x       x 

Visar kunskap och kundvärde 
genom digital marknadsföring  

  X x               

Skapar medvetenhet hos kunden 
genom digital marknadsföring  

  x   x             

Information x           x x x   

Kommunikation         x   x   x   

4.1 Hur använder ert företag 
digital marknadsföring?  

Balans mellan resurser och 
mogna kunder  

                  x 

Content-marknadsföring                   x 

Kommunikation genom digital 
marknadsföring 

        x   x   x   

Information genom digital 
marknadsföring 

x           x   x   

Pågående process               x     

5. Hur viktig är digital 
marknadsföring för ert företag, i 
förhållande till er totala 
marknadsföring? 

Positivt för försäljningen och 
uppmärksamhet för affärer 

          x         

Kostnadseffektivt jämfört med 
tryckt reklam 

    x               

Bra avkastning från affärer på lång 
sikt 

      x x     x     

Mycket viktigt             x   x   

Digital marknadsföring är inte lika 
viktig som personlig kontakt via 
event och seminarier 

x X           x     

6. Hur tror du att digital 
marknadsföring skulle förändra 
ert arbete med marknadsföring, 
om ni använde digital 
marknadsföring i en större 
kvantitet? 

Balans mellan resurser och 
mogna kunder 

x       x         x 

Mindre tid på sälj,telemarketing 
och fler marknadsleads  

          x x       

Visas i digitala marknadsföringen 
genom en tillämpning steg för steg 
och genererar till fler kvalificerade 
marknadsleads  

x   x x     x x     

Kostnadseffektivitet med 
marknadsleads genom digital 
marknadsföring  

  x                 

Ingenting, då fysiska möten är 
viktigare  

                x   

7. Hur ökar ni marknadsförings 
leads genom digital 
marknadsföring? 

Baserat på vad kunden efterfrågar    X             x x 

Svårt att mäta i en lång säljcykel        x   x       x 

Begränsad effekt av generering av 
marknadsleads inom digital 
marknadsföring  

      x             

Förbereder en ny strategi               x     

Investering i kunskap och CRM-
system  

        x       x   

Operativ information med lägre 
kostnad  

            x       
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Frågor Tema Y8 Y5 Y3 Y4 Y7 Y2 Y10 Y6 Y9 Y1 

8. Hur väl genomarbetad strategi 
hade ni innan ni införde er Digitala 
marknadsföring? 

Rent generellt en noggrann 
marknadsföring utan inrikning 
på någon kanal  

  X     x   x     x 

Baserat på kunskap och 
erfarenhet  

          x         

Köper in extern resurs      x     x         

Brist på strategi       x       x     

8.1 Hur mycket tid lägger ni på val 
av digitala 
marknadsföringsstrategier? 

Ökning av mer tid på lång sikt  
 

x   x x x         x 

Inte tillräckligt med tid   X                 

Ad hoc och brist på resurser           x x x x   

8.2 Märker ni att ni lägger ner mer 
eller mindre tid på DM nu än förr? 
 

Tiden ökar  x X x x x x   x     

Ungefär densamma              x   x x 

9. Hur visste du att ert val av digital 
marknadsföring och val av strategi 
skulle passa just era kunder? 

Trail & error X X x x x   x x x x 

Baserad på intuition    x x x x  x  x   x  x    

9.1 Mäter ni feedback på hur 
kunden upplever den digitala 
marknadsföringen? 

Detaljer från kunder X                   

Mäter kundens feedback   X                 

Mäter kundens digitala 
beteende 

    x   x x     x x 

Mäter inte kundens feedback     x x x x x x x x 

10. Hur ofta följer ni upp er strategi 
av Digital marknadsföring på kort 
och lång sikt? 

Pågående med fokus på 
kunden 

         x 

Pågående med fokus på 
intresse  

    x               

Pågående med analytiskt fokus         x           

En till två gånger per år   X   x x x x   x   

Ingen strategi för nuvarande 
men en ny strategi är på gång  

x             x     

10.1 Hur och vad gör ni för att följa 
upp det? Följer ni upp den 
feedbacken för att mäta det 
faktiska utfallet? 

Bokade möten                   x 

Digital statistik på 
nedladdningar och klicks 

    x     x x   x x 

Jämför statistik med företagets 
vinst 

      x       x x   

Följer upp då och då    X                 

Försöker med brist på resurser x       x           

11. Vilka i ert företag är 
involverade i ert utformande av er 
digitala marknadsförings strategi?  

Alla anställda på företaget är 
involverad i strategin  

x                 x 

Ledningen av företaget    X     x x   x x   

Marknadschefen     x       x       

Försäljningschefen        x     x       

  

J 

H 

F 

K 

  L 

G 

  M 



 

 I 

Frågor Tema Y8 Y5 Y3 Y4 Y7 Y2 Y10 Y6 Y9 Y1 
11.1 Hur går ni tillväga? Brainstorming på workshops x                 x 

Formella inbokade möten     x x x   x       

Strukturerade strategier         x x         

Ad hoc, impulsiva strategier   X       x   x x   

11.2 Vilken rutin har ni i val av 
process? Finns det ett 
övervägande av fler alternativ i 
processen? Eller finns det bara ett 
alternativ i processen? 

Trail and error, med fokus på 
olika processer 

  X x x           x 

Trail and error, med fokus på 
en process 

        x x x x x   

Process med fokus på 
köpprocessen 

          x         

Pågående process, ingen 
fastslagen ännu  

x                   

12. Hur presenterar ni nya 
strategier till företaget? 

Strukturerade möten x X x x x   x   x x 

Ad hoc möten           x   x     

Hög involvering med de 
anställda  

x X x x x   x x x   

Låg involvering med de 
anställda  

          x       x 

12.1 Hur implementerar ni den? Anställda tillsammans med 
fokus på kunskap och steg för 
steg  

          x x x x   

System som 
marknasföringsverktyg 

          x         

Implementering via 
marknadsavdelningen 

                  x 

Implementering via ledningen   X x               

Brist på kunskap om 
implementering, hjälp via 
extern resurs  

x                   

12.2 Hur utvärderas nya 
strategierna? 

Genom hypoteser om det 
lyckats eller inte  

                  x 

Genom digitala statistikverktyg 
och vinst  

    x x x   x       

Brist på resurser       x   x         

Utvärderar inte   X   x   x   x     

12.3 Hur följer ni upp det dem? 
Finns det en plan B? om plan A 
inte ger önskat utfall? 

Trail and error x   x     x       x 

Har en plan B     x       x   x x 

Rekonstruerar plan A   X   x         x x 

Ersätter med plan B           x         

Belöna anställda som följer 
strategin 

        x           

 

  

  N 



 

 J 

Frågor Tema Y8 Y5 Y3 Y4 Y7 Y2 Y10 Y6 Y9 Y1 
13. Vilka möjligheter finns hos era 
leverantörer i forma av hjälpmedel 
till digitala marknadsförings 
strategier? 

Content-marknadsföring   X       x x       

Utbildning och utveckling                   x 

Co-marknadsföring     x x            

Hjälp genom användning av 
extern resurs  

              x     

Verktyg för lead generation x                   

Medveten om verktygen          x           

Mest tidigare lyckade 
koncepthistorier  

        x  

13.1 Har ni undersökt 
möjligheterna? 

Bara genom nyhetsbrev och 
parnterportaler, svårt att 
navigera för nischade 
samarbetspartners  

      x           x 

Använder vissa möjligheter x X x   x x x   x   

Inte undersökt i brist på 
kunskap 

              x     

14. Hur använder ni er av de 
hjälpmedel som leverantörerna 
erbjuder er inom digitala 
marknadsförings strategier? 

Utbildning och utveckling             x     X 

Content-marknadsföring på 
hemsida  

              x   X 

Presentationer via webb-video            x         

Co-marknadsföring       x x       x   

Använder några partnerverktyg 
som Usage of som mäter leads 

x                   

Använder inte men kommer att 
göra snart eller att det är svårt 
att använda  

  X x               

15. Vilka digitala marknadsförings 
verktyg ser du utifrån strategier, 
skulle vara ett dröm scenario om 
era leverantörer skulle erbjuda?  

Verktyg och content skapat för 
den lokala marknaden 

      X   x       x 

Kreativa idéer från 
leverantören 

                x X 

Tänk och gör mer som kunden, 
se till att kunden får förmåner 

    X             x 

Enklare och unikt innehåll av 
verktyg och material för varje 
nischad partner och 
användning av sökbara 
nyckelord (#)  

x   X x   x x x     

Mer resurser för att skapa 
intern strategi och event 
genom att använda kunskap 
från egen personal 

  X x               

Enklare användning av grafik 
och mallar 

      x             

Tabell 15. Rutnät med teman av primär data (Egen). 
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