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Alla marknadsförare och entreprenörer har ”KÖRT FAST” men på olika
ställen. Tyvärr så finns det inte tillräckligt med tid att lära sig allt.

Som nybörjare eller rutinerat proffs försöker vi alla att bli bättre på det 
vi gör och vi letar alltid efter det där lilla extra som ger oss ett 
försprång. Det är det som skiljer oss från mängden. Vi strävar alltid 
efter att bli bättre - det är vårt jobb.

I denna rapport har jag samlat statistik från andra studier som gjorts 
och den som jag själv skapade för försäljnings- och marknadschefer i 
Sverige. 

Jag hoppas att denna rapport kan ge dig lite mer information om vad 
andra företag jobbar med och vad som fungerar bra/dåligt i denna 
bransch. 

Kanalstrategi 

Det har såklart gjorts väldigt många undersökningar kring detta och 
undersökningarna ger något omväxlande svar. Detta beror oftast på 
att deltagarna i dessa undersökningar jobbar mot olika branscher och 
målgrupper. 

Dessa två faktorer spelar en avgörande roll för vilken kanal ett företag 
bör använda:

Typ av kund

Företag som riktar sig direkt till konsumenter (B2C) använder oftast 
andra kanaler än företag som säljer sin produkt eller tjänst till andra 
företag (B2B).

Typ av produkt

Värdet på varor eller tjänster påverkar kundens köpprocess vilket i sin 
tur påverkar vilken kanal man bör välja. 
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DEL 1

B2C

Här är en studie som Econsultancy/Adestra har gjort för B2C 
marknadsförare:

How do you rate the following channels in terms of return on investment?

Top 5

1. 75 % var nöjda eller mycket nöjda med avkastningen från SEO
2. 66 % var nöjda eller mycket nöjda med avkastningen från e-post 

marknadsföring.
3. 59 % var nöjda eller mycket nöjda med avkastningen från 

sökmotorannonsering.
4. 62 % var nöjda eller mycket nöjda med avkastningen från 

content marketing.
5. 46 % var nöjda eller mycket nöjda med avkastningen från 

affiliate marknadsföring.
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B2B

Här är en annan studie som visar vilka kanaler B2B marknadsförare 
föredrar att använda för att generera nya leads:

För att omvandla dessa leads till nya kunder och intäkter tyckte man 
att dessa kanaler fungerade bäst:
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B2B & B2C

Denna undersökning jämför vilka kanaler som fungerar bäst för både 
B2B- och B2C marknadsförare:

• Email är återigen en vinnare speciellt för B2B marknadsföring

• SEO och sökmotorannonsering fungerar bättre för B2C 

marknadsföring

• Noterbart är att många marknadsförare inte visste vilken kanal 

som genererade mest intäkter
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DEL 2

Undersökning: Försäljnings- & marknadschefer i Sverige
Antal deltagare: 103

OBS! Många av deltagarna i denna undersökning angav flera områden som svar på varje 
fråga. Det är därför procentsatserna inte sammanlagt blir 100%.

Fråga 1. Vad har fungerat bäst med er marknadsföring?

• 40 % tyckte att Facebook och sociala medier fungerat bra

• 30 % nämnde att content marketing fungerat bra 

• 30 % tyckte att Adwords fungerade bra

• 20 % tyckte att events fungerade bra

• 15 % mun till mun marknadsföring

• 10 % Annat – direktreklam, print magazine, bransch tidning

Fråga 2. Vad har fungerat dåligt/mindre bra med marknadsföring?

• 50 % nämnde att print inte fungerat så bra

• 40 % nämnde att de valt fel kanaler 

• 25 % nämnde att det har fungerat dåligt att mäta resultat

• 10% tyckte att TV fungerat dåligt

• 10% - Annat – köpta email listor, banners, face-to-face, events, 

Adwords, Facebook

Fråga 3. Vad skulle du vilja fokusera mer på detta år när det gäller 
marknadsföring/försäljning?

• 60% ville fokusera mer på digital marknadsföring

• 50% ville fokusera mer på sociala medier

• 30% ville förbättra sin webbplats

• 30% ville fokusera mer på förbättrat innehåll och content marketing
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• 25% ville fokusera mer på rörligt material som video

Fråga 4. Vad skulle du vilja lära dig mer om inom digital marknadsföring?

Ganska stor kunskapsbrist rent generellt bland marknadschefer när det
gäller digital marknadsföring. De områden som toppar listan är sociala 
medier följt av content marketing och mobil marknadsföring.
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Fråga 5. Vem tar hand om saker som seo, betald annonsering, e-
postmarknadsföring och webbanalys på ditt företag?

Många av de tillfrågade har upphandlat tjänster från byråer men en 
stor del verkar också ta hand om den digitala biten själv. 

DEL 3

Sluta slösa pengar på annonsering

Det råder stor kunskapsbrist i vissa områden när det gäller digital 
marknadsföring. Val av mediemix är ett hett samtalsämne bland 
dagens marknadsförare där för LITE trafik och synlighet ofta beskrivs 
som ett stort problem. Det som förmodligen kommer chocka dig är att
du INTE HAR ett trafikproblem.

Du kan ha ett problem med din affärsmodel, med dina erbjudanden 
eller ett problem med att mäta dina resultat.

Men du HAR INTE ett trafikproblem.
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Låt mig förklara…

Vad skulle du säga om du fick 100 kr i vinst varje gång du fick en ny 
besökare till din webbplats?? Skulle du kunna driva besökare till den 
webbsidan?

Självklart skulle du kunna det. Du skulle kunna betala upp till 100 kr för
att få någon att besöka din sajt och ändå gå plus minus noll. 

Trafik är inte problemet.

Google, Facebook, Pinterest, Twitter and LinkedIn är bara några 
exempel på företag som står på kö för att sälja dig mer trafik. Din SEO 
byrå vill sända dig mer trafik. Din Pay-Per-Click byrå bara väntar på att 
få ge dig fler besökare till din webbplats. 

Det enda du behöver veta är:

1. Hur man mäter värdet på trafiken 

2. Hur man extraherar det maximala värdet från trafiken

Tyvärr så famlar många marknadsförare i blindo. Man förlitar sig på att 
byråerna man jobbar med ska ta hand om den digitala biten.  Detta 
resulterar ofta i ineffektiv marknadsföring eftersom de flesta byråer 
bara är återförsäljare av trafik. Visst, de kanske ger lite strategiska 
rekommendationer nu och då men de krafsar fortfarande bara på ytan.

Många företag saknar DET som skiljer ett snabbväxande företag från 

ett som bara följer med mängden utan drivkraft.

När vi snackar om DET så menar vi ett system.
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Ett system

Det är samma system som Starbucks och Mcdonalds har använt för att 

ta över kaffe- och hamburgermarknaden. Det är samma system som 

Amazon använder för att dominera e-handeln. Det är samma system 

som gjort att Best Buy och Google har blivit amerikanska super företag

vi alla känner till.

Detta system fungerar för små och stora företag. Systemet fungerar för

familjeföretag men även för e-handlare som omsätter flera miljarder 

per år. Det fungerar för traditionella produkter, digitala produkter och 

för tjänster.

Det som gör att detta system fungerar så väl är att det utnyttjar varje 

aspekt utav de obestridliga reglerna för företagstillväxt som den 

legendariska marknadsföraren Jay Abraham tagit fram.

Det finns bara tre sätt ett företag kan växa:

•   Öka antalet kunder

•   Öka genomsnittliga transaktionsvärdet per kund

•   Öka antalet transaktioner per kund

Vi kallar detta system för Kundvärde Optimering (KO). 

Kundvärde Optimering

När du använder kanaler som Facebook, e-post marknadsföring, SEO 
eller content marketing är det viktigt att du påminner dig själv om KO 
modellen. Utan den så slösar du både tid och pengar!

9



OBS!  Det finns liten vinning i att förstå till exempel e-
postmarknadsföring, Facebook annonsering eller sökmotoroptimering 
(SEO) enskilt, men med KO systemet finns det en otroligt stor vinning.

Guide – Kundvärde Optimering

Sälj din produkt eller tjänst till fler kunder,
oftare och till ett högre pris!

Ladda ner vår steg-för-steg-guide och få ut mer av
din marknadsföring under 2016 och framåt. 

Klicka här för att ladda ner guiden!
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