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Sammanfattning 
 
I den här magisteruppsatsen undersöker jag hur ett svenskt IT-konsultföretag använder sitt 

interna IT-system för att marknadsföra och sälja de IT-baserade konsulttjänster som företaget 

erbjuder, det vill säga konsultbemanning till olika IT-projekt såsom implementering eller 

uppgradering av affärssystem. Med marknadsföring menar jag exempelvis proaktiva 

aktiviteter för att stärka varumärket och med försäljning menar jag till exempel merförsäljning 

på redan befintliga kunder. 

 

Bakgrunden till uppsatsens ämne kommer ifrån identifierade utmaningar med detta från de 

personer inom företaget som arbetar med marknadsföring och försäljning, exempelvis 

utmaningen i att följa den allt snabbare utvecklingstakten av IT-system (till exempel nya 

versioner som släpps) för att vara konkurrenskraftig på den svenska konsultmarknaden. 

Uppsatsens syfte är dels att undersöka användandet interna IT-system hos ett svenskt IT-

konsultföretag för att förbättra det genom konfigurering eller utveckling. Den syftar även till 

att se över och eventuellt förbättra de verksamhetsprocesser som finns på företaget, det vill 

säga hur de arbetar med försäljning och marknadsföring, för att bli bättre på att nå rätt kunder 

inom branschen. Genom detta ämnar även uppsatsen också ge vägledande/rådgivande 

kunskap till andra svenska IT-konsultföretag till hur de kan åstadkomma detta genom analys 

av undersökningen som beskrivs ovan. 

För insamling av empirisk data används en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer av 

verksamhetspersoner på ett svenskt IT-konsultföretag. Insamlat material ställs i uppsatsen mot 

befintliga teorier inom marknadsföring, e-marknadsföring, Sociomaterialitet samt 

internprojekt, eftersom jag anser att dessa teorier är viktiga komponenter för att uppnå 

uppsatsens syfte. 

Resultatet innehåller en rad utmaningar och framgångsfaktorer på hur ett internt IT-system för 

hantering av marknadsförings- och säljfunktioner i ett svenskt IT-konsultföretag kan 

anpassas. Utmaningar som identifierats är dels brist på tid, pengar och resurser, intern 

kommunikation samt ökad konkurrens inom branschen men också ett ökat inflöde av e-mail 

vilket gör att kampanjutskick via e-email riskerar att försvinna i mängden. 

De framgångsfaktorer som bör eftersträvas är dels att hålla en långsiktig och god relation till 

kunden, använda uppföljning och rapportering av kampanjer/säljmöten. Detta tillsammans 

med att använda en lösningsorienterad försäljning med professionalism och kvalité som ledord 

i de levererade tjänsterna är viktigt för att nå ut till kunder på marknaden för IT-konsulttjänster 

i Sverige. Förutom detta har marknadsföringsstrategier såsom Cross-selling och Word-of- 

mouth identifierats som mest lyckosamma inom branschen, varpå dessa bör eftersträvas. 

För att upprätthålla bra funktionalitet och rätt strategier för marknadsföring och försäljning av 

IT-konsulttjänster bör man förvalta även interna funktioner som om de vore IT-system. Kort 

och gott; Man måste underhålla IT för att sälja IT. 

 

 

Nyckelord: IT, IT-system, CRM-system, Marknadsföring, E-marknadsföring, 

Sociomaterialitet 
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1. Introduktion 

Inledningsvis presenteras bakgrundsinformation till uppsatsen tillsammans med problemformulering och tidigare 

forskning inom området. Detta leder senare fram till uppsatsens syfte och frågeställningar. Avslutningsvis beskrivs 

de avgränsningar samt den målgrupp som uppsatsen utgått ifrån. 

 

1.1. Bakgrund 

Informationsteknikens (IT:s) framfart i Sverige påverkar och utmanar många områden inom ett 

företags verksamhet, varav marknadsföring inte är något undantag. För att kunna hantera detta, 

tillsammans med övriga utmaningar som växer fram i och med att förväntningarna från 

potentiella kunder ökar, förlitar sig många marknadschefer idag på någon form av IT-system 

(Trainor m.fl., 2011). Ett väl konfigurerat och verksamhetsförankrat internt IT-system är 

således en nyckel, en framgångsfaktor, för att vara framgångsrik och lyckas med sin 

marknadsföring i dagens konkurrensutsatta marknad oavsett vilka produkter eller tjänster ett 

företag säljer. Rockart (1979) definierar ”Kritiska framgångsfaktorer” som ett begränsat antal 

områden vilka, om de efterföljs, säkerställer lyckade och konkurrenskraftiga prestationer. 

Författaren menar att det handlar om de få nyckelområden som måste fungera för att affären 

ska frodas, något jag i min uppsats vill kunna hjälpa svenska IT-konsultföretag att uppnå.  

IT-konsultföretag bör mer eller mindre vara experter på vad ett väl uppsatt IT-system kan 

åstadkomma vad gäller exempelvis effektivisering av processer i en verksamhet eftersom de 

säljer tjänster som tillhandahåller detta. Ändå kan det vara svårt att hänga med i utvecklingen av 

interna IT-system när fokus ligger på att driva konsultverksamhet mot externa parter 

(kunder) snarare än att underhålla och utveckla IT-system internt och samtidigt stötta interna 

funktioner såsom marknadsföring och försäljning. Har man jobbat på ett visst sätt i många år kan 

det också vara extra svårt att anpassa sig till nya arbetssätt och/eller IT-system. Klarar man 

däremot att bemästra och utnyttja de nya funktioner som erbjuds på IT-systemmarknaden 

finns det möjlighet att som företag att sticka ut från mängden, något som är viktigt idag då 

utbudet av IT-konsulttjänster växer och konkurrensen är stenhård (Shavit & Writer, 2007).  

Jag menar att många IT-konsultföretag i Sverige kan behöva av en intern genomgång av sina IT-

system och verksamhetsprocesser, det vill säga hur de arbetar med försäljning och 

marknadsföring, eftersom detta ofta bortprioriteras till förmån för kundprojekt. Detta gäller 

dels IT-system för marknads-/ och säljfunktionen, vilket den här uppsatsen handlar om, men 

även andra områden där interna IT-system behövs, såsom tidsrapporteringsverktyg eller 

faktureringssystem. Brister inom systemstöd för dessa områden är något jag som IT-konsult 

på ett svenskt IT-konsultföretag själv har upplevt och därmed kan intyga.  

Elonen & Arto (2003) undersöker och identifierar flera problem med internprojekt inom 

områden där flera projekt fortlöper parallellt, vilket IT-konsultföretag liksom många andra 

projektdrivna tjänsteföretag sysslar med. Författarna nämner bland annat prioriteringsfrågan 

som ett stort hinder då det tvingar bort resurser från att göra det dagliga arbetet som genererar 

mer pengar vid tillfället. 

Projekt som syftar till att förbättra verksamhetsfunktioner såsom marknadsföring på ett 

företag med hjälp av IT-system bör förses med både organisatoriska samt IT-mässiga 

kompetenser eftersom kombinationen av dessa oftast ger mer lyckade projekt (PMBok Guide, 

2013). Detta borde enligt mig gälla oavsett om projektet är av intern karaktär eller inte, men 
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riskerar särskilt vid internprojekt att prioriteras bort på grund av bristande resurser och tid. 

Trots många klassiska studier som påvisar hur viktig teknologins roll är i en organisatorisk 

struktur (se till exempel Thompson & Bates 1957 och Woodward 1958) saknas det enligt 

Orlikowski & Scott (2008) ett tekniskt perspektiv i många studier kring organisatoriskt arbete. 

Författarna kallar begreppet, som kortfattat kan beskrivas som att teknik och verksamhet 

skulle vara ett och samma, för Sociomaterialitet (Eng: Sociomateriality). Om detta skriver de att 

mer än 95 % av artiklarna i deras studie saknar direkt adressering av teknikens roll och 

inflytande i en organisation, något som de menar är paradoxalt bland annat eftersom IT ofta 

utgör en av de största delarna i en organisations investeringar. Det här ser jag som ett 

orosmoment då jag utifrån Orlikowski & Scotts studie tolkar det som att IT:s roll i en 

organisationsstruktur oftast negligeras. I den här uppsatsen betraktas 

marknadsföringsfunktionen i ett IT-konsultföretag som den organisatoriska delen, det vill säga 

arbetssätt och processer, medan CRM-systemet, som är menat att stötta denna funktion, ses 

som den tekniska. 
 

1.2. Problemområde 

Hela 90 % av all information som finns i världen idag har skapats de senaste två åren, och 

trenden fortsätter (SINTEF, 2013). Kunskapsbehovet kring hur detta påverkar företags sätt att 

profilera och marknadsföra sig själva menar jag är stort eftersom deras överlevnad efter en sådan 

stor förändring kan vara beroende av sättet att hantera dessa. Jag anser att man kan bli bättre 

på att marknadsföra och sälja sina tjänster om man lyckas utnyttja de verktyg som finns för 

detta, än om man inte gör det. Därför behöver kunskap och framgångsfaktorer kring strategier 

och IT-system för att marknadsföra sig samlas in och analyseras, inte undantaget företag 

som säljer IT-baserade konsulttjänster. 

Försäljning inom IT-konsultbranschen skiljer sig från den inom traditionella tjänsteföretag då 

den är helt eller delvis driven av ”Word-of-mouth” (Shavit & Writer, 2007), vilket innebär att det 

gäller att göra gott intryck på redan befintliga kunder genom exempelvis bra kundbemötande 

för att kunna utöka försäljningen på dem eller få in nya kunder genom rekommendationer. 

Detta gör att företag inom branschen inte kan eller bör marknadsföra sig på exakt samma sätt 

som traditionella tjänsteföretag. För att hantera den speciella marknadsföring som ett IT-

konsultföretag i Sverige behöver ägna sig åt krävs ett IT-system som stödjer detta. Det låter 

enkelt i praktiken men kan vara problematiskt att få till eftersom tid och resurser till interna 

projekt inom IT-konsultföretag inte alltid kan prioriteras. Detta vet jag av egen erfarenhet 

eftersom jag arbetar inom branschen och har dels upplevt det själv men också hört problemen 

identifieras av branschkollegor. 

För att hantera de svårigheter och utmaningar som uppstår vid denna typ av interna projekt 

behöver dels tidigare erfarenheter kring detta skildras och utvärderas men även 

användarperspektiv och behov från involverade personer från verksamheten samlas in och 

analyseras. 

Med det som utgångspunkt ämnar jag ta reda på om och i så fall hur man kan göra för att på 

bästa sätt förbättra det interna IT-system som stödjer marknadsförings- och säljfunktionen på 

ett svenskt IT- konsultföretag idag. Detta genom att gå igenom vilka behov företaget har på 

befintliga IT- system för marknadsföring och sedan presentera möjliga åtgärder på dessa i syfte 

att förbättra verksamhetens arbete med marknadsföring och försäljning av IT-baserade tjänster. 

Förbättringsåtgärderna kan exempelvis innebära mer anpassningar av befintligt IT-system för 

att matcha verksamhetens processer eller det motsatta, det vill säga mindre anpassningar för att 

efterlikna standardsystem och tänkta processer. Det kan även vara att istället anpassa den 

verksamhetsmodell och de processer som används för marknadsföring idag. Min tes är att det 
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studerade IT-konsultföretagets marknadsföringsfunktion skulle stärkas av att få utökat systemstöd, 

alltså mer anpassningar i det befintliga CRM-systemet, eftersom det har utvecklats sparsamt de 

senaste åren. Jag anser även att man kan behöva göra organisatoriska ändringar i sättet man 

marknadsför på, till exempel genom att sätta upp rutiner för loggning av telefonsamtal, för att få ut 

maximal nytta av det system som finns idag. Detta eftersom det som standard innehåller funktioner 

som jag vet inte används av företaget idag.  
 

1.3. Tidigare forskning 

Eftersom den här uppsatsen handlar om marknadsföring och IT kommer insamlingen av 

teorier att kretsa kring dessa två områden. I detta avsnitt kommer jag kort att redogöra för en 

del av den tidigare forskning som finns rörande dessa områden för att sätta utgångspunkt för 

kommande teorier och diskussioner i uppsatsen. 

En av de teorier som ger stöd åt uppsatsens existens är Brodie m.fl. (2007) som menar att 

organisationer både kan förbättra sin nykundsförsäljning och behålla fler av sina befintliga 

kunder genom att integrera IT i deras marknadsföringsprinciper för att underhålla en sund 

relation till sina kunder. Detta stödjer uttalandet om att IT är viktigt ur en 

organisationsstrategisk synvinkel, vilket är en tydligt framförd ståndpunkt i Orlikowski & 

Scotts (2008) studie om Sociomaterialitet. Brodie m.fl. (2007) lyfter samtidigt fram ett behov 

av ytterligare forskning kring begreppet Sociomaterialitet, något som denna studie kan bidra 

med eftersom både det organisatoriska arbetet kring marknadsföring av IT-konsulttjänster 

behöver ses över men även den tekniska delen där IT-systemet måste tillhandahålla en mängd 

funktioner för att stödja det dagliga arbetet. 

Det finns även kritiska röster till konceptet Sociomaterialitet, där bland annat Leonardo (2013) 

menar att det är ett extremt teoretiskt begrepp som inte är gångbart i praktiken. Trots detta är det 

ett väldigt diskuterat ämne som accepterats som en av de stora sanningarna i dagens lära om 

organisation och IT. Även om mycket har hänt inom forskningen kring detta sedan 

författandet av Orlikowski & Scotts (2008) studie, är området är fortfarande högaktuellt i och 

med teknikens fortsatta framfart och de ökande utmaningar som marknadsföring och 

försäljning inom en IT-tjänstebransch innebär. 

Problem som uppstår med att tillmötesgå de behov som finns på interna IT-system kan 

jämföras med Elonen & Arto (2003) lista över problem med internprojekt inom områden där 

flera projekt fortlöper parallellt. De som realiserar projekt inom IT-konsultföretag är ofta 

konsulterna själva, varför teorier kring hur interna projekt bör genomföras är viktiga för den här 

uppsatsens resultat, det vill säga framtagandet av framgångsfaktorer för interna IT-projekt för att 

förbättra marknadsföring och försäljning för svenska IT-konsultföretag. 
 

1.4. Syfte 

Den här magisteruppsatsen har ett tudelat syfte att; 

 

 undersöka användandet av det interna IT-system som finns för att stödja 

marknadsförings- och säljfunktionen hos ett svenskt IT-konsultföretag för att kunna 

förbättra det med hjälp av befintliga teorier. 

 

 ge vägledande/rådgivande kunskap till andra svenska IT-konsultföretag till hur de kan 

åstadkomma samma sak som ovan genom analys av undersökningen av det 

observerade företaget tillsammans med ytterligare teoriinsamling. 
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1.5. Forskningsfrågor 

För att uppnå uppsatsens syfte kommer jag att utgå från följande forskningsfrågor: 

 
 Hur kan ett svenskt IT-konsultföretag anpassa sitt interna IT-system efter 

verksamhetens marknadsförings- och säljbehov för att på ett effektivt sätt nå rätt 

kunder inom branschen? 

o Räcker detta eller är det marknadsmodellen som behöver omformas om för 

att passa de IT-verktyg som redan finns? 

 

1.6. Avgränsningar 

I den här magisteruppsatsen kommer fokus att ligga på IT-system och 

verksamhetsmodeller för marknadsföring och försäljning av IT-baserade tjänster. Andra delar 

som kan ligga till grund för marknadsföring inom ett IT-konsultföretag, såsom rekrytering 

kommer inte att behandlas och inte heller andra typer av marknadsföring. Detta för att kunna gå 

in mer på djupet på den korta tidsrymd som tillhandahålls. 

 
 

1.7. Målgrupp 

Den primära målgruppen är anställda och andra intressenter i svenska IT-konsultföretag då jag 

anar att de jobbar med marknadsföring på mer eller mindre samma sätt och har, eller 

åtminstone har möjligheten att, utnyttja internt (och eventuellt befintligt) IT-systemstöd och 

intern kompetens för detta. Övriga som kan vara intresserade av den här uppsatsen är 

marknadsförare i andra branscher, forskare och studenteter. 

Då uppsatsen har för avsikt presenteras och publiceras för övriga IT-konsultföretag att ta del av 

är det viktigt att generaliserbarheten i materialet är hög, och att fokus därmed måste kunna lyftas 

från det observerade företaget. 

 
 

1.8. Skillnaden mellan marknadsföring och försäljning 

För att tydliggöra hur jag ser på Marknadsföring jämfört med Försäljning vill jag använda 

figur 1 nedan. 
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Figur 1. ”The Buying Funnel” - Kotler, P. Rackham, N. & Krishnaswamy, S. (2006) s. 11. 

Som Figur 1 visar kan man se Marknadsföring och Försäljning som två faser i 

försäljningspipen, där Marknadsföring sker först (till exempel genom varumärkesprofilering) 

och Försäljning efter det (till exempel lojalitetsprogram för befintliga kunder för att få dem att 

köpa mer).  

Eftersom det är två närbesläktade begrepp kan samma personer i mindre företag ofta sköta 

båda funktionerna, medan det i större företag finns tydligare uppdelning på grund av fler 

kunder och ett större behov av att bearbeta kunderna strukturerat. 

 
 

1.9 Disposition 

För att lättare följa uppsatsens upplägg och logik illustreras och beskrivs dispositionen nedan enligt figur 2. 
 
 

 

Figur 2.  Egen illustration av uppsatsens disposition. 

 

 
1. Inledning – Bakgrund som smalnar av till problemformulering, syfte och 

frågeställningar. Även avgränsningar samt målgrupp för uppsatsen. 

      
 

förslag 
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2. Metod - Här presenteras och motiveras de metodval som gjorts vid uppsatsen framfart 

för att öka trovärdighet. Vidare argumenteras för de forskningsmetoder och 

tillvägagångssätt som används. 

3. Teori – Avsnittet behandlar de teorier som är relevanta för uppsatsens innehåll såsom 

forskning kring Sociomaterialitet, e-marknadsföring samt framgångsfaktorer vid IT- 

projekt. 

4. Empiri – Resultatet av de intervjuer som genomförts presenteras i sin helhet. 

5. Analys – Analys av datainsamling samt diskussion av hur denna kan kopplas till teori 

och senare användas i praktiken. 

6. Slutsats – Här sammanfattas uppsatsens resultat i ett kortare stycke genom att besvara 

dem inledande frågeställningarna. 

7. Förslag till vidare forskning – Utifrån de slutsatser som presenteras i föregående 

avsnitt ges här förslag på vidare forskning inom området. Här återfinns även en 

reflektion samt kritik till uppsatsens utförande. 
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2. Metod 

För att säkerställa uppsatsens reliabilitet och validitet kommer följande avsnitt att argumentera för de metoder 

som används. Ett särskilt avsnitt om etik har även lagts till för att öka uppsatsens trovärdighet då forskaren 

har en nära relation till det observerade företaget. 
 

2.1. Filosofiska grundantaganden 
Då syftet med denna uppsats är att samla in kunskap och erfarenhet för att kunna hjälpa ett företag 

med marknadsförings- och säljfunktionen och samtidigt vara rådgivande åt andra svenska IT-

tjänsteföretag är det viktigt att förhållningssättet till detta stöds. Bakom all forskning finns ett antal 

underliggande perspektiv som kan avgöra vad som är giltigt samt vilka forskningsmetoder som kan 

anses vara lämpliga (Myers, 2013). För att säkerställa detta kommer jag nedan att presentera och 

jämföra tre generella områden kring en forskares förhållningssätt till kunskap; positivism, 

hermeneutik och kritisk forskning (Myers, 2013). Utifrån dessa kommer jag sedan att argumentera 

för vilka antaganden som ligger till grund för uppsatsen samt vilka metoder som kan anses vara 

mest lämpliga med uppsatsens syfte i åtanke. 

 

Det första området, positivism, har ursprung i att allting kan anses vara mätbart liksom inom 

naturvetenskapen (Bryman, 2011). Här sägs vetenskapen vara objektiv, det vill säga fri från 

subjektiva tolkningar, något som särskiljer synsättet från till exempel hermeneutiken (Bryman, 

2011). Enligt Bryman (2011) är teorins syfte inom positivismen att generera hypoteser som sedan 

kan prövas för att kunna ta ställning till lagmässiga regelbundenheter med induktivism som princip, 

vilket innebär att man utgår från en datainsamling och baserar teorin på istället för deduktivism 

som innebär det omvända (Bryman, 2011). 

 

Att ha positivism som förhållningssätt i denna uppsats skulle kunna vara intressant om jag hade en 

särskilt hypotes som jag ville testa. Jag vill dock inte att uppsatsen ska begränsas med den typen av 

inriktning då intervjuer av semistrukturerad1 form kan ge oanade och spännande nya infallsvinklar. 

Dessa kan i sin tur ge utrymme för eventuella nya hypoteser som resultat om forskarens 

förhållningssätt behålls öppet, något jag ämnar göra i den här uppsatsen. En annan anledning till 

varför positivism som förhållningssätt inte passar i just den här uppsatsen är eftersom resultat i den 

kan vara svårt att mäta då det handlar om att ge bättre subjektiva upplevelser av IT-system i 

marknadsförings- och säljsyfte. 

 
 

Inom hermeneutiken kan, till skillnad från positivismen, istället verkligheten inte sägas vara skild från 

forskarens egna uppfattning om den (Myers 2013). Då jag själv har arbetat med IT-system i cirka 

ett och ett halvt års tid och varit i kontakt med många olika verksamheter har jag samlat på mig 

erfarenhet kring hur de ser på IT som stöd för deras processer. Med denna förförståelse för hur 

verksamheter ser på IT-system och dess funktioner gör att mitt förhållningssätt knappast 

kan sägas vara fri från subjektiva tolkningar, såsom inom positivismen. Alltså kan ett 

hermeneutiskt förhållningssätt anses vara lämpligt att anta i den här typen av studier. 

Den kritiska forskningen utgår också ifrån en uppfattning om verksamheten där inbyggda 

historiska normer kan anses vara hämmande för studiens resultat (Myers, 2013). Här ligger 

dock istället fokus på att ifrågasätta gällande strukturer och ge förslag på alternativa lösningar. Då 

problembakgrunden i den här studien är en avsaknad av bra struktur, det vill säga det finns inget 

bra IT-systemstöd för företagets marknadsföringsfunktion idag, anser jag inte att det kritiska 

                                                           
1 Semistrukturerade intervjuer förklaras vidare i avsnitt 2.6.1. Semistrukturerade intervjuer. 



8 

 

 

förhållningssättet är lämpligt att applicera. Jag anser helt enkelt inte att det finns en tillräckligt 

mycket historiska normer kring vad som är rätt från verksamhetens perspektiv att utgå ifrån. 

Enligt mig kan alla dessa tre förhållningssätt på ett eller annat sätt användas för studier inom IT 

och management, men för forskning likt min bör enligt ovanstående argumentation ett 

hermeneutiskt synsätt appliceras tillsammans med en induktiv förklaringsmodell med inslag av 

abduktion. Detta innebär att jag kan observera det aktuella läget inom IT- 

tjänstemarknadsföring samt -försäljning i det utvalda företaget genom intervjuer med 

verksamhetspersoner och sedan dra slutsatser genom subjektiva värderingar av resultatet 

utifrån befintliga teorier. Jag kan således värdera både teori och insamlad data och genom detta 

bidra med ett brett underlag till den aktion samt rådgivande kunskap vill bidra med. Genom att 

inte heller vara låst till en strikt induktiv modell, kan jag fylla på teoribildningen under studiens 

gång, något som gör att uppsatsen ges möjlighet till bredd. Förhållandet mellan teori och empiri 

beskrivs ytterligare i avsnitt 2.5.1. Samverkan mellan teori och empiri nedan. 
 

2.2. Perspektivanalys 

Eftersom jag själv jobbar som IT-konsult och därmed samlat på mig erfarenheter och 

upplevelser om hur verksamheter använder och upplever IT-stöd finns det risk för att det 

påverkar hur jag tolkar teorier och insikter under forskningens gång (Myers, 2013). Så länge det 

tydligt framgår i uppsatsen när egna tolkningar görs anser jag dock inte att det utgör något 

problem för uppsatsens resultat, snarare tvärtom. En forskare som är väl insatt i sitt 

forskningsområde har större möjlighet att komma fram till relevanta analyser. 

Med min bakgrund som IT-konsult och diplomerad Civilekonom har jag en bredd som jag 

bedömer är särskilt intressant i den här uppsatsen eftersom jag kan se på teori och resultat både 

från ett IT-orienterat perspektiv samt ett verksamhetsorganisatoriskt och teoretiskt perspektiv. 

Eftersom min roll på företaget just nu dessutom innefattar en roll som förvaltningsansvarig 

för det interna CRM-system2 som i dagsläget används i marknadsförings- och säljsyfte 

innehåller mitt perspektiv även en IT-leverantörsaspekt som är intressant då detta gör det 

möjligt för mig att själv agera på de förbättringsåtgärder som uppdagas under studiens gång 

istället för att enbart ge rekommendationer på åtgärder. 
 

2.3. Etik 

Inom all forskning där forskningsobjektet och forskaren har en nära relation finns en särskild 

risk för att etiska principer som är viktiga för uppsatsens resultat inte eftersträvas (Bryman, 2011). 

Det är därför viktigt att ta upp och argumentera för att ett etiskt förhållningssätt har 

upprätthållits under uppsatsens framtagande och jag har därför valt att i följande avsnitt 

presentera de tillvägagångssätt som använts för att undvika ett etiskt dilemma. 

 

I den här uppsatsen är relationen mellan mig som forskare och forskningsobjekten nära, då jag 

själv är anställd på företaget där intervjupersonerna arbetar. Min roll som förvaltningsansvarig 

för det interna IT-system där intervjupersonerna är användare gör dessutom att det finns en 

maktrelation som även den är viktig att ta hänsyn till. Det finns då en risk att jag får 

intervjusvar som är anpassade efter vad personerna tror att jag vill höra eller att de försöker 

manipulera svaren för att få mig som beslutsfattare över systemets utformning att besluta om 

anpassningar som endast gynnar dem men eventuellt kan få negativa konsekvenser för andra 

användare av IT-systemet. I enlighet med de etiska principer som BSA (2004) listar är det 

                                                           
2 CRM-system = IT-baserade system för Customer Relationship Management, det vill säga hantering av kundrelationer. 
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därför viktigt att klargöra de roller som finns mellan intervjuobjekt och forskare innan intervjun 

äger rum. I det här fallet är relationen kollegor, men under intervjuerna finns ytterligare en 

relation; forskare- intervjuobjekt, som bör hållas professionell. Här hjälper det att ha en 

intervjuguide i förväg för att hålla struktur under intervjun, även om frågorna i förväg bestämt 

kommer modifieras under intervjun då dessa är av semistrukturerad form. Jag anser trots 

riskerna att relationen under intervjuerna kan hållas enligt de etiska riktlinjer som finns så länge 

detta klargörs innan och under intervjun samt i presentationen av resultatet. 

Zeni (2006) belyser vikten av att undersöka forskarens subjektivitet när relationen mellan 

forskare och studieobjekt är likt den i den här uppsatsen. Dels innebär det att hantera mina egna 

känslor och interpersonella gensvar men även intervjupersonerna som i det här fallet är mina 

kollegor. Jag arbetar visserligen på företaget och träffar regelbundet intervjupersonerna, men då 

jag inte har samma arbetsuppgifter och oftast inte sitter på samma kontor på grund av 

kunduppdrag på annan plats har jag därför inte daglig, nära kontakt. Därför anser jag att 

förhållningssättet kan hållas professionellt i enlighet med vad uppsatsens bästa intresse kräver. 

Skulle jag istället exempelvis jobba med samma saker som intervjupersonerna hade relationen sett 

annorlunda ut och riskerna samt åtgärderna för att minska dessa skulle behöva anpassas efter 

det. 

Nackdelarna med att känna intervjupersonerna kan också vägas mot fördelarna, vilket bland 

annat innebär ökade möjligheter att ställa fler frågor i syfte att förtydliga de svar som redan 

angivits under intervjun samt kunna komplettera underlaget om någonting saknades vid 

insamlingstillfället. Samtidigt finns tillfälle att dra mer relevanta slutsatser än om jag inte varit lika 

väl insatt i företagets verksamhet. Utöver detta kan tilläggas att det finns en önskan hos båda 

parter att samarbetet och resultatet av uppsatsen håller hög kvalitét, då en väl genomförd studie 

innebär att IT-systemet som stödjer intervjupersonerna arbetsuppgifter förbättras. 

Oavsett relation till de inblandade personerna finns även ett antal andra etiska principer som bör 

efterföljas. Dessa rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet (Bryman, 2011). 

Det innefattar bland annat Informationskravet vilket innebär att forskaren bör informera berörda 

personer om den aktuella undersökningens syfte. Detta för att personerna ska vet att deras 

deltagande är frivilligt och att de har rätt att hoppa av som de så önskar. För att uppfylla 

informationskravet och dessutom öka graden av professionalitet som beskrevs ovan har jag 

innan intervjutillfället skickat ut en kortare beskrivning av uppsatsen och dess syfte via e-mail. I 

det förberedande e-mailet beskrevs även vilken typ av frågor som intervjuerna skulle komma att 

innehålla så att intervjupersonerna var förberedda på ungefär vad som väntade. Alla 

intervjupersoner svarade att de gärna ställde upp på en intervju efter detta mail, vilket 

underlättade uppsatsens framfart. 

Konfidentialitetskravet innebär att personer som ingår i uppsatsen ska behandlas med största 

möjliga konfidentialitet (Bryman, 2011). Med tanke på att den här uppsatsen har som syfte att 

förbättra och hjälpa ett svensk IT-konsultföretag med marknadsföring och försäljning finns 

det en konkurrenssituation som innebär att liknande företag kan gynnas av att känna till 

svagheter kring interna funktioner på företaget och jag har därför valt att hålla både företag 

samt intervjupersoner anonyma. Detta har ingen av intervjupersonerna protesterat emot, 

snarare mottagit väl vilket jag anser vara en god orsak att fortsätta på anonymitetsspåret. 

Att ha en nära relation till intervjupersonerna kan också vara en fördel vid den här typen av 

studier eftersom det minimerar risken för att inte ”bli godkänd” som Bryman (2011) uttrycker det. 

Med detta menas att jag inte behöver intyga min kompetens kring området eftersom de berörda 

personerna redan känner till min ställning inom företaget, min kompetens kring området samt 

redan vet att jag undersöker de utmaningar som finns samt möjligheter till förbättring inom 

det interna IT-systemstödet för marknadsföring och försäljning. 
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Trots det etiska dilemmat som nära relationer vid aktionsforskning innebär menar Zeni (2006) 

även att det bästa resultatet ofta uppstår om det pågår ett tätt samarbete med inblandade 

personer. Författaren har gjort en guide för hur ett etiskt förhållningssätt kan hållas vid 

etnografiska studier, men även vid den här uppsatsen anser jag att dem är relevanta och har därför 

utgått delvis från vad som står skrivet där. Det innefattar bland annat att det är viktigt att 

försöka hålla en objektiv syn på de intervjusvar som ges något som blir tydligt genom att 

inkludera intervjutranskriberingar i uppsatsen. 
 

2.4. Kunskapsstrategi 

För att förstå vad kunskapen in en studie är värd är det nödvändigt att analysera och 

kategorisera vad det är för typ av kunskap som ska samlas in (Goldkuhl, 2011). Därför vill jag 

klargöra vad kunskapsbidraget i den här uppsatsen kan klassas som, vilket enligt mig är en 

värdekunskap som kan användas för att beskriva hur något bör vara (Goldkuhl, 2011). Detta 

eftersom syftet med uppsatsen dels är att vara vägledande/rådgivande åt svenska IT-

konsultföretag till hur de kan bli bättre på marknadsföring och försäljning genom användandet 

av IT-system.. Jag strävar även till viss del efter en karaktäriserande kunskap, då jag vill 

beskriva de egenskaper som finns inom marknadsföring och försäljning av IT-baserade tjänster 

samt de IT-system som stödjer dessa. Detta är någonting som jag kommer kunna samla in 

genom undersökningen av det svenska IT-konsultföretaget som ingår i studien. 

 
2.5. Forskningsmetod 

Jag har valt att driva uppsatsen utifrån en kvalitativ forskningsmetod då jag är intresserad av hur 

personer inom verksamheten uppfattar de förutsättningar och utmaningar som finns inom 

området för marknadsföring med hjälp av IT-system. Detta stöds av Jacobsen (2006) som 

menar att metoden bör utgå från studiens grundläggande utförande samt forskningsfrågor, som 

ju innefattar en undran kring hur verksamhetspersonerna kan ges en upplevd förbättring inom 

området. För att göra detta sker datainsamlingen i intervjuform med nyckelpersoner ur 

verksamheten på ett svenskt IT-konsultföretag. Då jag själv arbetar på företaget finns 

personerna nära tillhands, något som underlättar praktikaliteterna i datainsamlingen. Det gör 

att mindre tid behöver läggas på andra saker, till exempel söka upp fokusgrupper om den 

metoden hade valts istället, och mer tid kan istället läggas på att ge uppsatsen den tyngd som 

jag eftersträvar. Att jag har en nära relation till intervjupersonerna medför även utmaningar, 

såsom anpassade intervjusvar på grund av lojalitet eller kollegialitet. Jag är medveten om att 

intervjupersonerna kan komma att anpassa svaren utefter vad de tror att jag vill höra eftersom 

vi är kollegor, något som jag vill undvika genom att försöka hålla en objektiv framtoning 

under intervjutillfället samt ha väl förberedda intervjufrågor. Det finns även en risk för att 

viktiga bidrag missas under intervjuerna eftersom både jag och intervjupersonerna redan är 

väl insatta i hur det observerade företaget marknadsför och säljer IT-konsulttjänster idag. Jag 

anser trots detta att fördelarna i och med närheten till intervjupersonerna väger tyngre än 

utmaningarna eftersom jag är medveten om dessa och aktivt försöker att minimera dem.  

 Att genomföra intervjuer innebär att det finns en risk för att intervjusvaren kommer att 

innehålla subjektiva värderingar av personernas sociala verklighet, men liksom Bryman 

(2011) skriver har kvalitativ forskning en tolkningsinriktad ståndpunkt där förståelse för sådana 

värderingar kan vara av stor positiv betydelse för uppsatsens resultat. Jag ser alltså inte detta som 

något problem då en del i den rådgivande kunskapen jag vill bidra med är beroende av hur saker 

och ting uppfattas. Att mäta sociala uppfattningar i kvantitativa former är dessutom en erkänd 

svårighet inom forskningen och Goldkuhl (2012) menar att intresset för kvalitativa metoder för 

forskning kring informationssystem har ökat som en följd av detta. Med den här studiens syfte i 
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åtanke anser jag därmed att en kvantitativ metod inte hade varit lämplig. 

Eftersom jag vill studera behovet av och uppfattningen kring IT-system för marknadsföring 

leder också den kvalitativa metoden som jag använder till en mer flexibel forskningsprocess, 

något som bland annat Yin (2008) menar kan vara till stor fördel för studiens resultat. 

Eftersom insamlad data är av kvalitativ karaktär är det även viktigt att kvalitén i den kan 

säkerställas, något som görs genom att intervjua flera personer inom verksamheten om samma 

saker för att få en slags triangulering (Bryman, 2011), det vill säga att kunna styrka ett fenomen 

genom olika synsätt och vinklar. 
 

2.5.1. Samverkan mellan teori och empiri 

Insamlat material från intervjuer ställs i uppsatsen i relation till befintliga teorier och forskning 

kring ämnet marknadsföring och särskilt teorier jag anser vara intressanta för att sälja IT- 

konsulttjänster på den svenska marknaden. Detta görs genom ett induktivt angreppssätt 

(Bryman, 2011), något som beskrivs tidigare i avsnitt 2.1. Filosofiska grundtaganden, men även till 

viss del genom abduktion. Detta innebär en kombination mellan deduktion och induktion, vilket 

är passande för den här uppsatsen eftersom insamling av empiri och teori sker växelvis. 

Fördelen är att insamlad empiri kan förstärkas genom att komplettera ytterligare teori, samt att 

jag redan är påläst med teoretiska grunder inför de intervjuer som genomförs. Detta anser jag 

vara en styrka både för det empiriska men även det teoretiska kapitlet. 

För att öka uppsatsens tillförlitlighet ytterligare anser jag att det är viktigt att anta ett kritiskt 

förhållningssätt till de teorier och metoder som används i uppsatsen, något som tydliggörs genom 

att tydligt motivera varje teorihänvisning. De publicerade artiklar som inkluderas granskas och 

väljs ut med en ökad tillförlitlighet som mål genom att granska antalet gånger de blivit citerade 

innan de benämns. En artikel som refereras flitigt prioriteras framför en mindre refererad artikel 

om innehållet är likvärdigt. Detta gör att uppsatsen får ett kraftfullt underlag till de aktioner som 

sedan kommer att genomföras för att förbättra företagets interna IT-system, samt kunna vara 

rådgivande för övriga IT-konsultföretag. 

För att ge tyngd åt analysdelen av den här magisteruppsatsen, och därmed även ge bästa 

möjliga vägledande/rådgivande kunskap till svenska IT-konsultföretag, granskas både teori 

och empiri växelvis. Detta anser jag ger mig möjlighet att se kopplingar som inte hade varit 

möjligt annars. 
 

2.6. Datainsamling 

 

2.6.1. Semistrukturerade intervjuer 

Att använda intervjuer för insamling av data vid kvalitativ forskning är inte ovanligt så för att 

samla in empirisk data kring hur verksamheten ser på det IT-system som finns idag för 

marknadsföringsfunktionen på det observerade företaget samt hur detta kan förbättras 

genomförs intervjuer. Detta eftersom det kan ge studien information om vilka attityder, 

normer, åsikter och värderingar som finns hos personer inom företaget (Bryman, 2011). 

Fördelen med semistrukturerade intervjuer jämfört med vanliga intervjuer är att det dessutom ger 

stor möjlighet till flexibilitet vid intervjutillfället som i sin tur bidrar till bredd i 

kunskapsinsamlingen. Att ha ett förberett intervjuunderlag samtidigt som intervjuaren är 

öppen för nya infallsvinklar och därmed har möjligheten att anpassa frågorna efter de svar som 

ger utrymme för detta (Bryman, 2011).  

Att använda sig av en intervjuguide eller frågeschema behöver inte heller nödvändigtvis betyda att 
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ordningsföljden på frågorna behöver vara densamma mellan de olika intervjuobjekten 

(Bryman, 2011). Istället kan intervjuaren med fördel anpassa frågorna vartefter intervjun 

fortgår för lättare kunna fokusera på de frågor som upplevs vara viktigast och ställa följdfrågor på 

dessa (Bryman, 2011). 

Jag anser särskilt att semistrukturerade intervjuer är lämpligt för den här uppsatsens 

datainsamling eftersom den har möjlighet att få en annan (intressant) inriktning om svaren på 

intervjufrågorna leder in på någon del som jag inte har tänkt på tidigare, och därmed hade 

missat om jag använt mig av en strikt vanlig intervju där alla frågor är fördefinierade och inget 

utrymme ges till sidospår. 

 

För att inte riskera att svaren hos respondenterna kan misstolkas är det enligt Bryman (2011) 

viktigt att man dels tänker på att formulera frågorna så tydligt som möjligt, se till att den 

svarande inte missförstår frågan samt sedan registrera svaren exakt såsom de uttalats. För att 

säkerställa att frågorna är förståeliga kommer frågeguiden att skickas till respondenterna i 

förväg, samt bifogas i sin helhet i slutet av uppsatsen. Själva intervjuguiden är ett resultat av 

uppsatsens syfte, frågeställningar samt de teoretiska ramverk som ligger till grund för den här 

uppsatsen. 

Genom att skicka material i förväg till respondenterna ges de inte bara möjlighet att förbereda sig 

för vilka frågor som kan komma men även en chans att flagga för att frågorna ör otydligt 

formulerade. Detta ger intervjuaren möjlighet att rätta till frågorna och fokus under intervjun kan 

läggas på att istället få ut så mycket information ur respondenterna som möjligt. 

För att kunna bedöma de enskilda fallens äkthet kommer jag att genomföra tre intervjuer och 

jämföra dessa (Bryman, 2011). Detta kan liknas vid en komparativ forskningsdesign, som 

stödjer de teoretiska reflektioner som kommer presenteras i slutet av den här rapporten 

(Merriam, 1994). Att använda flera fall ger ökad generaliserbarhet i uppsatsen, men för att 

balansera ut detta med en mer djupgående dimension kommer antalet intervjuer att hållas nere. 

Detta är också ett resultat av tidsåtgången, som är begränsad. 

 
 

2.6.2. Urval och anonymitet 

För uppsatsens datainsamling genomförs tre intervjuer med anställda personer från ett svenskt 

IT-konsultföretag i Stockholm. Företaget har ca 100 anställda och består av ett antal 

affärsområden som alla har en strategi om att hjälpa kunder med sina IT-baserade 

verksamhetslösningar. Två av personerna som intervjuas jobbar med marknadsföring och 

försäljning av företagets IT-baserade konsulttjänster och representerar kärnan i 

marknadsföringsorganet inom organisationen. De har dessutom mångårig erfarenhet av arbete på 

flera IT-konsultföretag vilket tillsammans borde räcka för att täcka uppsatsens syfte. Uppsatsen 

kompletteras dock även med att även intervjua ytterligare en person som arbetar med att 

leverera IT-lösningar på företaget, det vill säga som arbetar med att anpassa IT-system för att 

passa olika verksamheters behov. Detta anser jag vara tillräckligt breddat för att ge olika 

synvinklar och ett intressant resultat i den här uppsatsen. 

 
Att urvalet föll på just det observerade företaget är för att jag själv arbetar på det och är 

förvaltningsansvarig för det interna CRM-system som innehåller marknadsförings- samt 

säljfunktioner som företaget använder sig av. Detta gör att jag har möjlighet att använda 

uppsatsens resultat till något som gynnar de intervjuade personernas arbetsuppgifter samt i bästa 

fall leder till ett ökat välmående för det inblandade företaget eftersom det kan bidra till ökad 
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försäljning i enlighet vad Brodie m.fl. (2007) skriver om fördelen med att integrera IT och 

marknadsföringsprinciper, vilket benämns i inledningen. 

 
Jag har valt att anonymisera uppsatsen vilket innebär att varken IT-konsultföretaget eller 

intervjupersonerna kommer att nämnas vid namn vid något tillfälle. Detta gör jag i enlighet med 

de etiska principer som benämns i avsnittet om Etik ovan, där bland annat Bryman 

(2011)beskriver kravet om konfidentialitet. Jag gör det även för att företaget inte ska lida utifrån 

ett konkurrenssyftande perspektiv, då det finns risk för detta om det framkommer eventuella 

svagheter i företagets marknadsföring eller försäljning. 

 

2.7. Uppsatsens genomförande 
 

2.7.1. Aktionsforskning 

Enligt Reason & Bradbury (2008) är ett primärt syfte med aktionsforskning att producera 

praktisk kunskap som är användbar för människor i deras dagliga arbete. Då IT-systemet för 

marknadsförings- och säljfunktionen hos det observerade företaget behöver en grundlig 

genomgång och eventuell anpassning finns möjlighet att göra den här typen av användbar 

kunskap i den här uppsatsen Jag kommer dock inte att tillämpa aktionsforskning i ren form 

eftersom jag inte planerar att göra någon förändring under  uppsatsens gång, däremot syftar 

uppsatsen till att lista framgångsfaktorer, som sedan kan användas för att ta fram konkreta 

förslag på förbättringsåtgärder som kan påbörjas efter uppsatsens avslutande, varför jag ser 

aktionsforskning som ett intressant bidrag till metodavsnittet. 

Bryman (2011) definierar metoden som ett tillvägagångssätt för forskaren och en klient 

samarbetar vid diagnosen av ett problem och vid utvecklingen av en lösning som bygger på 

denna diagnos. I den här uppsatsen är författaren och intervjuobjekten kollegor som har ett 

gemensamt mål; företagets tillväxt, lönsamhet och välmående. Med detta i åtanke anser jag att 

aktionsforskning, där ett nära samarbete mellan forskare och klient (i det här fallet 

intervjupersonerna), ligger nära tillhands. Det är även högst troligt att det är jag själv som kommer 

att implementera eventuella förbättringsåtgärder tillsammans med de intervjuade personerna. Jag, 

eftersom jag är ansvarig för det CRM-system som företaget har och besitter kunskap om det. 

Intervjupersonerna, eftersom de jobbar med marknadsföring och försäljning på företaget och 

därmed har stora kunskaper inom den organisatoriska delen och de processer som finns. En 

uppföljande studie hade kunnat genomföras efter denna för att utvärdera resultatet av 

förändringarna, inte minst för att samarbetet lär vara nära. Av tidsskäl har jag dock valt att inte göra 

några förändringar på företaget inom ramen för den här uppsatsen. 

Kritiker mot aktionsforskning menar bland annat att den inte är tillräckligt rigorös men även att 

den kan vara partisk i sin inriktning (se exempelvis Bryman, 2011, och Sekaran, & Bougie, 2010). 

En argumentation kring detta förs i tidigare avsnitt 2.3. om Etik. Kortfattat anser jag att hämta 

inspiration från aktionsforskning som metod i den här uppsatsen är att se som en fördel eftersom 

jag får fler infallsvinklar på problemet och därmed även lösningen eller resultatet. Detta stöds till 

viss del även av Bryman (2011) som skriver att aktionsforskning ger möjlighet för engagemang 

hos inblandade parter vid framtagandet av en lösning istället för att de blir påtvingade en sådan. 

Ett problem som är vanligt förekommande inom projektledningsteorin (PMBok Guide, 2013). 

Checkland (1998) beskriver aktionsforskning som en process där man äntrar problemområdet 

och arbetar med det iterativt innan man avslutar det, något som illustreras i figur 3 nedan. 
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Figur 3. Aktionsforskningsprocessen (Checkland, 1998, s. 15). där M=Metod, F=Ramverk för teorier 

(Framework of ideas) samt A=Problemområde (Area of concern). 

 

Bryman (2011) poängterar att det är viktigt att inte förväxla aktionsforskning med så kallad 

utvärderingsforskning, som istället innebär att man bedömer effekterna av en insats eller 

intervention såsom en organisatorisk förändring. Att genomföra en utvärderingsforskning på 

resultatet av aktionen i den här uppsatsen hade varit intressant, men kommer av tidsskäl inte att 

genomföras. Det föreslås dock som förslag på vidare forskning i avsnitt 7.3. Förslag på vidare 

forskning i slutet av uppsatsen. 

Enligt Zeni (2006) tenderar aktionsforskning ofta att innehålla: 

 
 Mer systematisk dokumentation och datainsamling 

 Mer självreflektion i texten 

 En bredare publik vad gäller samarbete, presentation och publicering 

 
Detta anser jag vara tre fördelar som styrker mitt val av metod i den här uppsatsen. Framförallt 

beskriver jag graden av självreflektion tidigare i metodavsnittet, det vill säga möjligheten att 

själv dra paralleller och slutsatser i analysfasen då jag är väl insatt i både företagets IT- 

systemmiljö och företagets verksamhetsprocesser. 

 

2.7.2. Dataanalys 

Uppsatsens dataanalys sker med en hermeneutisk ansats, vilket beskrivs i avsnitt 2.1. Filosofiska 

grundantaganden. Detta gör bland annat att analysen sker med ett subjektivt synsätt under hela 

forskningsprocessen, varför det är viktigt att påpeka att resultatet kan tolkas på olika sätt. Lika 

viktigt som att kritiskt granska teorier och motivera valet bakom dessa är det att granska 

intervjusvaren från empiriinsamlingen då objektiviteten hos verksamhetspersoner inom 

företaget inte kan garanteras. Detta benämns ytterligare under avsnitt 2.3. kring Etik ovan. 

Uppsatsen har induktion som förhållningssätt i den grad att teori samlades in efter en viss 

förförståelse för den empiriska insamlingen då författaren är väl insatt i intervjupersonernas 
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vardag. Samtidigt kan abduktion nämnas som en del eftersom insamling av empiri och teori 

fortsatt att ske växelvis och således även analysen av dessa. Resultaten från dessa återfinns i det 

avslutande kapitlet 5. Analys. 

Att analysera intervjusvar innebär en risk då författaren kan tolka respondenternas svar på fel sätt 

(Bryman, 2011). I den här uppsatsen har jag en fördel genom att känna respondenterna väl 

eftersom det ger möjlighet att återkomma till personen i fråga om osäkerhet kring frågan 

uppstår. 

Presentationen av de insamlade teorierna och empiriska underlagen presenteras enligt vad jag 

anser vara en logisk ordning. Intervjusvaren från respondenterna samlas ihop och presenteras i en 

text istället för uppradat fråga efter fråga. Detta för att förenkla för läsaren och ge en röd tråd i 

texten för att slutligen komma fram till en avslutande slutsats. Forskningsfrågorna samt syftet 

återkommer i slutet för att knyta samman uppsatsen och ge ett vidare underlag för fortsatt 

forskning inom området. 
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3. Teori 

I följande avsnitt presenteras dels traditionella teorier kring marknadsföring som jag anser fortfarande är 

aktuella. Detta för att ge läsaren en bättre förståelse för området och marknadsföringens roll i förhållande 

till IT. Det finns även en bred bas med nyare kunskapsbidrag kring e-marknadsföring, IT-system samt studier 

kring olika organisationsstrategier och Sociomaterialitet vilket jag kommer koppla till uppsatsens bidrag. 

Eftersom studien är av typen aktionsforskning där ett projekt är menat att formats efter insamlingen kommer 

även utmaningar och framgångsfaktorer vid internprojekt att presenteras. 

 

3.1. Tolkning av marknadsföring respektive försäljning 

Som beskrivet i uppsatsens början tolkar jag Marknadsföring jämfört med Försäljning enligt 

figur 1 under avsnitt 1.8. Det innebär att man kan se Marknadsföring och Försäljning som två 

faser i försäljningspipen, där Marknadsföring sker först (till exempel genom 

varumärkesprofilering) och Försäljning efter det (till exempel lojalitetsprogram för befintliga 

kunder för att få dem att köpa mer).  

Eftersom det är två närbesläktade begrepp kan samma personer i mindre företag ofta sköta 

båda funktionerna, medan det i större företag finns tydligare uppdelning på grund av fler 

kunder och ett större behov av att bearbeta kunderna strukturerat. 

 
 

3.2. Marknadsföring och dess byggstenar 

Det finns många klassiska teorier kring marknadsförings- och e-marknadsföringsstrategier 

samt framgångsfaktorer kring användningen av dessa (se till exempel Kotler, 1973 och Sheth & 

Sharma, 2005). Behov och användning av dessa i praktiken har förändrats över tid (Kumar & 

Sahu, 2010), och oavsett vilka man använder sig av kan konstateras att ökade kundkrav ställer 

allt mer krav på marknadsföring idag än tidigare (Parment, 2008). Detta skapar enligt mig ett 

generellt behov för företag av att kartlägga, utvärdera och anpassa sina strategier efter detta, inte 

minst för IT-konsultföretag där konkurrensen tätnar allt mer. Kotlers klassiska teorier kring 

marknadsföringsstrategier och behovet av att anpassa dessa efter hand anser jag vara ett viktigt 

bidrag till uppsatsen eftersom det stödjer den grundläggande tanken bakom uppsatsen, det vill 

säga att det finns behov av att ständigt förbättra sin strategi kring marknadsföring, både IT-

mässigt genom utökat systemstöd och organisatoriskt genom exempelvis implementering av 

rutiner och processer.  

 
3.2.1. Business-to-Business-marknadsföring 

Marknadsföring som riktar sig till företag kallas Business-to-Business (B2B) och skiljer sig en del 

mot konsumentmarknadsföring eller Business-to-Consumer (B2C) (Parment, 2008). Eftersom 

IT-konsultföretag vanligtvis bedriver B2B-försäljning, det vill säga att de säljer IT- 

konsulttjänster till andra företag och inte privatpersoner, är det viktigt att detta finns i åtanke när 

intervjufrågorna formuleras samt när svaren analyseras. Detta eftersom särskilda krav på 

marknadsförings- och säljverktyget (IT-systemet) kan tänkas uppstå som följd av att det är 

företag som marknadsföringen ska riktas mot. 

En viktig aspekt i B2B-markandsföring är exempelvis att kunna identifiera och samla alla 

intressenter som kan vara inblandade i försäljningsprocessen (Parment, 2008). Ett bra IT- 

systemstöd för detta bör således kunna hålla information kring till exempel beslutsfattare eller 
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inköpare och med fördel även ge möjlighet för användaren/säljaren att lägga in egen 

information om kontaktpersoner såsom ”Spelar golf” eller ”Vegetarian”. Detta menar 

Parment (2008) är av särskild betydelse vid B2B-marknadsföring då det oftast innebär att 

relationen till kunden är mer långsiktiga då affärerna tenderar att vara mycket mer omfattande och 

komplexa. Jag anser att kundrelationerna vid försäljning av IT-konsulttjänster är viktig 

eftersom det är komplexa affärer där stor kompetens efterfrågas, och därmed är denna typ av teori 

viktig för den här uppsatsens analys. 
 

3.2.2. Tjänste- och relationsmarknadsföring 

Man kan klassificera en produkt som någon av ytterligheterna ”ren vara”, ”ren tjänst” eller en helt 

enkelt en blandning av de båda (Parment, 2008). I figur 4 nedan hamnar IT- konsulttjänster 

enligt mig långt till höger, det vill säga väldigt nära ”Ren tjänst”. Samtidigt säljer alla IT-

konsultföretag inte bara tjänster idag utan även till exempel paketerade lösningar, mindre 

system eller licenser. Därmed finns IT-konsultbranschens ”produkter” på hela skalan, något som 

kan försvåra försäljnings- och marknadsföringsstrategin för sådana företag. 
 

 

 
Figur 4. Ytterligheterna i definitionen av produkt (Egen illustration från Parment, 2008, s. 148) 

 

 
När det är en tjänst som ska marknadsföras är förtroende till säljaren en viktig komponent och 

Parment (2008) skriver att kunder till och med tenderar att argumentera för inköp där 

förtroendet för säljaren är som störst, även om pris och/eller produkt inte är lika 

konkurrenskraftigt. Processen som avgör vem som beslutar och köper in tjänster på ett företag 

skiljer sig dessutom från den där varor köps in. Ofta kan det vara så att beslutet måste tas på 

högre nivå, varför det inte lönar sig att rikta marknadsförings- och säljaktiviteter enbart direkt till 

inköparen utan eventuellt även till andra intressenter. Det är också viktigt att underhålla en god 

relation till alla intressenter. Ett väl uppsatt IT-system kan hjälpa säljfunktionen i en 

organisation att få ökat förtroende, till exempel genom att registrera information om kunden så 

att denne känner sig speciell och ihågkommen vid kontakttillfället. Jag anesr att användning av 

IT-system på ”rätt” sätt kan bidra till att relationen till kunden förstärks, och vill därför ta med 

detta till analysdelen i uppsatsen för att jämföra med vad respondenterna från de olika 

intervjuerna anser om saken.  

 

Det är viktigt att särskilja marknadsföring av rena varor jämfört med rena tjänster när man ska 

lista framgångsfaktorer kring detta, och därför har jag valt att ha med det här avsnittet i 

uppsatsen. Jag anser nämligen att det finns relativt stora skillnader i framgångsfaktorer för om 

man säljer en produkt jämfört med en tjänst, till exempel att relationen som Parment (2008) 

nämner är extremt viktigt i försäljning av tjänster. 

Innan man kan sätta en marknadsföringsstrategi är det enligt Parment (2008) viktigt att ha en 

verksamhetsidé att utgå från. Den bör vara tydlig och välförankrad, inte minst hos 

organisationer som säljer tjänster eftersom den viktigaste marknadsföringen där sker i 

personalens möte med kunden (Parment, 2008). Med en gemensam verksamhetsidé är det 

nämligen lättare att ge en gemensam bild av företaget, vilket kan bidra till att stärka varumärket. 
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Detta menar jag är väldigt viktigt inom IT-konsultbranschen eftersom det numera finns ett stort 

utbud av aktörer som säljer liknande tjänster. Ett starkt varumärke och nöjda kunder ökar 

sannolikheten att kunderna återvänder, något som enligt Parment (2008) är en anledning att 

jobba på sin varumärkesstrategi.  

Att kunna följa upp den kommunikationen som har skett med kunden är också en viktig del i att 

skapa förtroende mellan kund och säljare (Parment, 2008). CRM-system har vanligtvis 

funktioner för att till exempel spara aktiviteter per kund, och på så sätt får man en bra överblick 

över all historik med kunden. Detta kan enligt mig inge förtroende hos kunden, då den som 

har kontakt från företaget verkar påläst och ”känna” kunden genom att ha kunskap om vilken 

aktivitet företaget haft med kunden tidigare. Det kräver att alla som har kontakt med kunden 

på företaget använder systemet, vilket i sig är också en utmaning. Dessa utmaningar menar jag 

att många IT- konsultföretag brottas med och det är därför intressant att inkludera detta 

som del av intervjufrågor vid empiriinsamlingen. 

Att det finns forskningsmässigt grundade argument för att förtroende är en viktig komponent för 

en lyckad marknadsföring av tjänster anser jag vara intressant för uppsatsens analys, då jag vill se 

om det finns något samband mellan förtroende hos kunden och en marknadsföring som upplevs 

som lyckad. 
 

3.2.3. Framgångsfaktorer för marknadsföring av IT-konsulttjänster 

Försäljning inom IT-konsultbranschen skiljer sig en del från den inom traditionella 

tjänsteföretag då den är helt eller delvis driven av ”Word-of-mouth” (Shavit & Writer, 2007), 

vilket innebär att det gäller att göra gott intryck på redan befintliga kunder för att kunna utöka 

försäljningen på dem eller få in helt nya. Detta anser jag är ett intressant bidrag till uppsatsens 

analysavsnitt då det förmodligen är en av de viktigaste skillnaderna för försäljning av IT-

konsulttjänster jämfört med andra traditionella tjänster eftersom IT-konsulttjänster ofta är 

kopplade till stora och komplexa IT-projekt. Jämför detta med ett besök hos det klassiska 

tjänsteexemplet Frisören där besöket, det vill säga köpet av tjänsten, kan vara över efter knappt 

en timme.  

Shavit & Writer (2007) menar att traditionell marknadsföring inte nödvändigtvis passar alla 

företag och tipsar därför om fem sätt att marknadsföra just IT-konsulttjänster. Dessa illustreras 

i figur 5 nedan och förklaras tydligare i efterföljande text. 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Framgångsfaktorer för marknadsföring av IT-konsulttjänster, egen illustration utifrån Shavit & 

Writer (2007). 

 

Målgrupp 

Målgrupp Budskap E-mail Expertis Partnerskap 
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Med målgrupp menas att välja och rikta in sig på en specifik vertikal för att kunna spetsa 

erbjudandet och öka kvalitén i det. Detta menar Shavit & Writer (2007) ökar möjligheten att inte 

vara ”yet another IT services firm”, det vill säga inte bara en i mängden vilket man annars riskerar 

bli i och med att allt fler IT-konsultföretag etablerar sig på den svenska marknaden. Genom att 

välja en specifik målgrupp kan dessutom ge konsulterna som säljer IT- konsulttjänsterna ge 

ökat förtroende hos kunderna genom att de kan använda sig av branschspecifika termer. 

Jag anser att det kan vara intressant att diskutera målgruppsbaserad marknadsföring i 

analysavsnittet eftersom jag anser att det finns en relativt liten målgrupp för IT-konsulttjänster då 

IT-projekt ofta är stora och omfattande vilket innebär att det köpande företaget måste ha utrymme 

i sin IT-budget för att köpa den sortens tjänster.  

 

Budskap 
För att få köparna att välja konsulttjänster från ditt företag hellre än från någon av de många 

konkurrenterna menar Shavit & Writer (2007) att det är särskilt viktigt att förmedla ett budskap och 

allra helst budskap som innebär snabb svarstid och kvalitét i den support som erbjuds. Detta 

bör tydligt framgå i det marknadsföringsmaterial som ett företag tillhandahåller samtidigt 

som det såklart även är nödvändigt att detta efterlevs av de konsulter som sedan levererar 

tjänsterna eftersom det lätt sprids ryktesvägen inom den här branschen. Att budskap är viktigt att 

förmedla vid marknadsföring av IT-konsulttjänster kan även det vara intressant att undersöka 

närmare i analysen. Jag kommer genom undersökningen att undersöka om Shavit & Writers 

teori om ett tydligt budskap är lika viktigt på den svenska IT-konsultmarknaden, eftersom 

deras studie inte är svensk. 

 

E-mail 
Den enklaste formen för marknadsföring är direkt e-mailmarknadsföring som sedan med 

fördel kan följas med ett telefonsamtal (Shavit & Writer, 2007). Detta kan ett bra IT-system ge 

fullgott stöd till då det exempelvis finns flera system som erbjuder e-mailhantering och 

synkronisering där all aktivitet och kommunikation med kunder sparas på ett och samma ställe, 

vilket underlättar intern kommunikation (se till exempel Microsoft eller SalesForce). Jag har själv 

kommit i kontakt med E-mailutskick som marknadsföringsform i mitt arbete som IT-konsult och 

därför anser jag att det är intressant att se genom undersökningen om detta tillämpas på det 

undersökta företaget och om det i så fall upplevs ge någon effekt på försäljningen. 

 

Expertis 
Shavit & Writer (2007) menar att IT-konsultföretag kan framhäva sin expertis framgångsrikt 

genom att delta på talarforum eller liknande, där konsulten har möjlighet att tala inför en större 

publik. Genom att utbilda potentiella kunder i termer som de själva inte ännu förstår kan IT-

konsulten framstå som en expert vilket författarna menar är positivt för både företaget och den 

enskilda konsulten. Detta menar jag inte är lika vanligt i Sverige som utomlands, men kan vara 

värt att undersöka närmre. 

 

Partnerskap 
Genom att etablera partnerskap med icke-konkurrerande företag kan IT-konsultföretag bygga 

upp sin verksamhet menar Shavit & Writer (2007). De poängterar dock en risk med 

partnerskapet som innebär att man måste se upp för de andra företagens intentioner om 

relationen till kunden är nära. Partnerskap inom IT-konsultvärlden innefattar ofta 

underkonsulter, vilket innebär att en konsult jobbar ”under” ett IT-konsultföretag fastän denne 

är anställd av ett annat företag, något jag själv har varit med om. Det är vanligt 
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förekommande och innefattar ofta klausuler som ska hindra kunden och underkonsulten att 

gå bakom ryggen på det mellanliggande företaget. Jag vet att det undersökta företaget arbetar en 

del med partnerskap och anser därför att det är intressant att undersöka om detta har någon påverkan 

på hur de säljer IT-konsulttjänster. 

 

De ovanstående fem tipsen anser jag inte kommer som någon större nyhet för någon verksam 

person inom IT-konsultbranschen, förutom möjligen den fjärde punkten gällande expertis som 

jag inte menar är lika vanlig i Sverige som utomlands. Microsoft, SalesForce och andra stora 

företag håller ofta stora event där olika talare bjuds in, men som ett mindre IT-konsultföretag i 

Sverige menar jag det är svårt att få en plats som talare. Första punkten gällande målgrupp är 

också intressant eftersom det kan påverka hur marknadsföringsutskicken ser ut, något som är 

aktuellt oavsett hur man arbetar med marknadsföring. 

 
 

3.2.4. Segmentering 

STP-processen är enligt Parment (2008) ett välkänt begrepp inom marknadsföring som 

handlar om att; 

 Segmentera 

 Differentiering (Eng: Targeting) 

 Positionera 

 
Det innebär kort att man för att kunna nå ”rätt” kunder behöver dela in kunderna i olika 

segment och därefter välja att anpassa sättet man marknadsför sig mot dem. För att kunna göra 

det behöver man någon form av stöd, där till exempel CRM-system har möjligheteten att ”flagga” 

kunder på olika sätt genom fältsättning. Med flagga menas till exempel att markera en potentiell 

kunds totala omsättning för att senare kunna styra ett utskick som bara riktas till kunder med 

omsättning över ett visst belopp. På det sättet kan man undvika att skicka onödiga utskick och 

minska risken för att verka ”tjatig” i kundens ögon då den tvingas utstå kampanjer som denne inte 

kan ta del av. Teorin om segmentering kan jämföras med Shavit & Writers (2007) avsnitt om 

målgrupp som viktig del av marknadsföring av IT-konsulttjänster som benämndes tidigare. Jag 

anser därför segmentering vara en av grundstenarna i marknadsföring av IT-konsulttjänster och 

vill titta närmare på detta i analysen. 

Med differentiering menas att nå ut till kunden genom rätt kanaler (Parment, 2008). Enligt 

Shavit & Writer (2007) är marknadsföring via direkt e-mailutskick det allra mest effektiva 

eftersom man då vet att man når rätt person, vilket för IT-konsulttjänster troligtvis behöver vara 

en av de större beslutsfattarna på kundföretaget. Använder man istället till exempel postala 

utskick finns det risk att meddelandet försvinner på vägen eller sorteras bort av någon 

mellanhand. IT-system kan idag hantera både segmentering och differentiering, något som 

verkligen kan vara effektivt om det används på rätt sätt. Den här teorin anser jag är särskilt 

intressant eftersom jag vet att det undersökta företaget har en speciell bild av hur man bör nå 

sina kunder. Jag kommer därför att jämföra företagets bild av detta med både Parments (2008) 

och Shavit & Writers (2007) bild. 

Positionering innebär att det är viktigt att tydligt definiera vart någonstans man står och hur man 

vill profilera sig (Parment, 2008). Ett IT-konsultföretag idag behöver ha en stark 

positionering för att stick ut då det finns många företag som jobbar med samma saker och 
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erbjuder i princip samma tjänster (Shavit & Writer, 2007). Detta anser jag visserligen gäller 

många andra företag som säljer annat än IT-konsulttjänster men jag menar ändå att avsnittet 

är relevant för uppsatsens analysdel då positionering blir allt viktigare i en konkurrensutsatt 

bransch såsom IT-konsultbranschen.  

 
 

3.2.5. Cross-selling 

Knott m.fl. (2002) skriver om Cross-Selling och hur man kan använda strategier för detta för att 

öka befintliga kunders engagemang i företagets produktportfölj. Med Cross-Selling menas att 

man säljer kors och tvärs inom företaget på en och samma kund. Det kan till exempel vara att ett 

företag säljer flera olika produkter, men säljer dem en och en istället för alla på en gång. Detta är 

vanligt inom försäljning av IT-konsulttjänster då det ofta är önskvärt hos kunden att samla 

inköpen av IT-tjänster till en och samma leverantör. Eventuellt kan detta medföra rabatter, 

men troligtvis har det att göra med förtroendet för leverantören som togs upp i avsnitt 3.1.2. 

om Tjänste- och relationsmarknadsföring ovan. Att diskutera Cross-selling i analysen menar 

jag kommer ge en tydligare bild av hur IT-konsulttjänster bör marknadsföras eftersom 

tjänsterna ofta säljs i ”paket” där många kompetenser ingår inom ett och samma projekt då 

omfattningen kan vara enorm. 

 
3.2.6. Datas roll ur marknadsföringssynpunkt 

Parment (2008) delar upp data i ett system i två typer; Primärdata och sekundärdata. 

Primärdata är den data som användarna själva samlar in och matar in i systemet medan 

sekundärdata kan vara data som tillhandahålls av en extern part. För en långsiktigt hållbar 

relation till kunden är det viktigt att data hålls uppdaterad, något som enligt mig är viktigt även 

för ett IT-konsultföretag eftersom kunder ständigt flyttar på sig eller byter kontaktpersoner 

och roller. Det kan därför vara viktigt att analysera hur data uppdateras på det observerade 

företaget, och hur detta i så fall ställer krav på ett uppdaterat IT-systemstöd för detta.  

Hur primärdata struktureras och visas upp i ett IT-system finns olika skolor om. Man kan 

exempelvis använda sig av de strukturer som systemen erbjuder som standard eller 

modifiera/anpassa systemet efter de organisationsspecifika behov företaget har. Ur 

marknadsföringssynpunkt är en viktig frågeställning; Vem är kunden? Det kan man sedan sätta 

upp enligt den marknadsföringsmodell som används eller istället anpassa sin 

kundstruktur/modell efter hur systemet är uppbyggt. 

En typ av data som kan vara intressant ur ett marknadsföringsperspektiv för ett IT- 

konsultföretag skulle kunna vara information kring vad kunden tidigare har köpt hos företaget. 

Detta blir mer viktigt ju större företaget är eftersom det ökar risken för att gamla relationer och 

affärer med kunden glöms bort. För att ta fram sådan typ av information kan integrera IT-

systemet för marknadsföring med andra typer av system. Detta skulle exempelvis kunna vara 

ett faktureringssystem för att se vad man har fakturerat på kunden. Rimligheten i att sätta upp en 

sådan integration måste förstås utredas i form av ett Business Case där 

implementationskostnader och förvaltningskostnader noggrant gås igenom. Eventuellt går 

uppgifterna istället att ta reda på och föra in i systemet manuellt, och då kanske det är värt det så 

länge man är ett relativt litet företag. Jag anser att det är viktigt att förstå datas ”roll” ur 

marknadsföringssynpunkt för att förstå det viktiga i att ha ett IT-system som kan hantera data 

och hålla den uppdaterad för att kunna nå ut till sina kunder. Därför har jag valt att använda 

Parments (2008) definition av data i ett system.  
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3.3. Vad skiljer e-marknadsföring från ”traditionell” marknadsföring?  

Med e-marknadsföring (Eng: e-Marketing) menas elektronisk marknadsföring, det vill säga 

allt ifrån e-mailutskick, annonser på webbsidor och digital videoreklam. Denna typ av 

marknadsföring har ändrat fokus från den mer ”traditionella” marknadsföringen som är mer 

produkt- och utbudsorienterad jämfört med e-marknadsföringens kundperspektiv (Sheth & 

Sharma, 2005). Enligt författarna har detta revolutionerat marknadsföring världen över 

eftersom produktion av varor kan påbörjas senare, kanske till och med efter att kunden har 

köpt och betalat för varan. 

Sheth & Sharma (2005) skriver att e-marknadsföringen växer enormt och att det påverkar både 

kund- och marknadsbeteendet. Som följd av detta har flera företag börjat utveckla särskilda 

strategier för just e-marknadsföring och enligt författarna fortsätter dessa kontinuerligt att 

utvecklas vidare. För att kunna avgöra vilken strategi man ska använda sig av menar Sheth & 

Sharma (2005) att företag är i behov av att följa utvecklingen internationellt. 

Trainor et. al. (2011) menar att e-marknadsföring tillför värde till en organisation genom att ge 

den anställde möjligheten att fokusera på kunden genom att synkronisera aktiviteter och 

information genom hela verksamheten. Detta kan även användas för att bättre förstå både 

kunders uttalade och dolda behov (Slater & Narver, 1999). 

De största fördelarna med e-marknadsföring är enligt Sheth & Sharma (2005) att minska 

kostnaderna eftersom de är betydligt mindre än traditionella marknadsföringsmetoder men 

även möjligheten att nå fler i och med att man inte begränsas av fysiska hinder. 

För lyckad e-marknadsföring är det enligt Cotter (2002) viktigt att först sätta en strategi, det vill 

säga utgå från en organisatorisk ståndpunkt. Författaren menar att ”allt” finns i strategin för 

affären, det vill säga företagets övergripande mål. De kan vara att man som företag har målet 

att minska kostnaderna, och definitionen av vad som räknas som en framgångsrik kampanj 

kan då vara att den ska vara kostnadseffektiv, det vill säga kosta lite relativt det värde som 

kampanjen inbringar. Därför är det enligt Cotter (2002) viktigt att man sätter upp dessa 

definitioner innan man släpper kampanjen och har möjlighet att följa upp i ett senare skede. 

 
 

3.4. IT-system som verktyg för e-marknadsföring 

Det finns många IT-system på den svenska marknaden som hanterar och stödjer e- 

marknadsföring och de förändras hela tiden (se till exempel Microsoft och SalesForce). Det 

finns enligt mig ett behov av att känna till dessa om man arbetar med att marknadsföra eller sälja 

IT-konsulttjänster eftersom det annars kan finnas ett ”bättre” system som passar företagets 

processer mer. Skulle man då gå miste om denna kunskap finns det risk att man inte är lika 

lönsam som man annars hade kunnat vara. 

Hur tjänsteföretag jobbar med IT-system för marknadsföring av IT-konsulttjänster har jag inte 

lyckats hitta studier om, men Wei (2010) skriver om en annan typ av tjänsteföretag; nämligen 

resebyråer. Författaren undersöker resebyråers användning av CRM-system och menar att 

.NET baserade IT-system är att föredra på grund av faktorer såsom låga kostnader, säkerhet, 

flexibilitet och skalbarhet. 

Orlikowski (2009) skriver om IT-system som en möjlighet för kollegor att mötas och arbeta 

tillsammans utan att behöva befinna sig på samma plats rent fysiskt. Dessa ”syntetiska världar” 

menar författaren kommer att öka i popularitet för att främja ett ökat samarbete, projektledning 
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och online-lärande och simulationer. 

 
 

3.5. Sociomaterialitet och organisationsstrategier 

Orlikowski & Scott (2008) skriver om saknaden av teknologi i studier kring organisatoriskt 

arbete, där mer än 95 % av artiklarna i deras studie helt saknar den typen av genomgång. 

Studier kring detta och Sociomaterialitet är av intresse för den här uppsatsen då verksamhet och 

IT enligt mig bör gå hand i hand. 

Kaufman & Horton (2014) menar att digital teknologi kan vara den största innovationen i 

mänsklighetens historia eftersom den tillåter människor världen över att interagera och dela 

idéer och innovationer på bara ett fåtal minuter eller sekunder. Ansvaret för hur väl man 

anpassar sig efter det digitala mindset som behövs vid en digital transformation menar 

författarna delas av både individen själv men också hos organisationen som genomför 

förändringen. 

För att lyckas i den digitala världen finns ett antal framgångsfaktorer som Kaufman och 

Horton (2014) listar. Dels behöver ledare anamma ett digitalt mindset och integrera det till hur 

de kommunicerar med sina anställda, sina kunder och globalt till ”the greater global 

community”. Digital transformation är, som Kaufman & Horton (2014) uttrycker det, inte en 

”one-shot deal”. Det är snarare en pågående process som avslöjar nya möjligheter dagligen i takt 

med att förhållanden, data och marknader expanderar. 

 
 

3.6. Utmaningar med internprojekt 

Elonen & Artto (2003) undersöker de utmaningar som finns med att genomföra internprojekt och 

ställer dessa mot projekt av extern karaktär. Jag anser att det är relevant att belysa utmaningarna 

med internprojekt i den här studien eftersom det med stor sannolikhet kommer att vara en 

intern part som utför de eventuella förbättringsförslag som den här uppsatsen frambringar. 

Författarna sammanfattar resultatet av deras studie i sex punkter, där de enligt dem mest relevanta 

problem finns uppställda. Dessa är; 

 Otillräckliga aktiviteter på projektnivå 

 Brist på resurser, kompetens och metoder 

 Brist på engagemang, oklara roller och ansvarsområden 

 Otillräckliga aktiviteter portföljnivå 

 Otillräcklig informationsspridning 

 Otillräcklig hantering av projektorienterad business 
 

Jag känner igen flera av ovan nämnda problem från egna erfarenheter av internprojekt, och 

anser inte att projekt internt som syftar till att förbättra just marknadsförings- och säljfunktionen 

skiljer sig nämnvärt från interprojekten i Elonen & Arttos studie. Eftersom resultatet av den här 

uppsatsen i slutändan ämnar bidra till ett framgångsrikt internprojekt inom ramen för IT- 

system som stöd för marknadsföring och försäljning vill jag ställa punkterna i studien mot 

resultatet i denna och jämföra dessa. 

Shenhar m.fl. (2002) delar in interna utvecklingsprojekt i fyra områden; problemlösning, 

användbarhet, underhåll samt undersökningsprojekt. Projekt som innefattar upprustning av 
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interna IT-system för marknadsföring skulle enligt mig kunna klassificeras som någon av alla 

fyra, beroende på vilket syfte projektet har. Underhållet, eller förvaltningen, är det som jag anar 

är särskilt svårt i en IT-konsultbransch eftersom resurserna ofta är uppbokade på 

kundprojekt och inte tar sig tid att arbeta aktivt med systemförvaltning för att säkra att de 

interna funktionerna stöds. 

 

 

3.7. Förvaltning av IT-system 

Förvaltning av IT-system, det vill säga att underhålla IT-systemen så att de fungerar så som 

de är tänkta att göra genom att till exempel lösa uppkomna buggar men att även vidareutveckla 

dem, är en viktig del under ett IT-systems livslängd (PMBok Guide, 2013). Detta kan ske på 

olika sätt, ofta genom att följa en särskild förvaltningsmodell (till exempel ITIL eller PM3). 

Förvaltning är viktigt att förhålla sig till i de flesta IT-projekt eftersom det ofta innebär en 

ytterligare kostnad efter själva implementationen, något som säkert många glömmer bort. 

Kännedom om förvaltningens roll av ett IT-system anser jag därför är ett viktigt bidrag till 

den här uppsatsen, särskilt eftersom det kan dras flera paralleller till det organisatoriska i 

marknadsföringsfunktionen på ett IT-konsultföretag, något jag återkommer till under 

analysavsnittet. 

Förvaltning kan också vara mer eller mindre kostsam beroende på IT-systemets komplexitet 

(PMBok Guide, 2013). Ett extremt utbyggt system med många unika och anpassade 

funktioner betyder att denna unika kompetens behöver finnas hos förvaltningsorganisationen. 

Ett mer standardiserat system å andra sidan kräver inte lika mycket specialkompetens och är 

därför förmodligen billigare att underhålla. Detta är en viktig insikt i den här uppsatsen 

eftersom den syftar till att ta fram framgångsfaktorer för marknadsföring av IT-konsulttjänster 

med hjälp av IT-system och jag menar att hålla kostnaderna nere kan vara en av dessa. 

 

3.8. Framgångsfaktorer 

Rockarts (1979) definition av ”Kritiska framgångsfaktorer”  som ett begränsat antal områden 

som säkerställer lyckade och konkurrenskraftiga prestationer om de efterföljs anser jag vara 

viktig i uppsatsen eftersom uppsatsens syfte i princip kan likställas med att förbättra ett svenskt 

IT-konsultföretags prestation i förhållande till konkurrenters. Kan jag göra detta genom att 

lista ett antal sådana framgångsfaktorer anser jag att det blir lättare att följa de råd som ges, 

både av uppsatsens observerade företag men även av andra svenska IT-konsultföretag, som ju 

uppsatsen ämnar ge rådgivande kunskap till.  

Om IT-konsultföretag i Sverige ska fortsätta utvecklas, eller frodas som Rockart uttrycket det, 

menar jag att det finns ett behov av att lista några nyckelområden (framgångsfaktorer) som 

måste fungera. Rockhart menar också att listade framgångsfaktorer är något som konstant och 

noga bör uppmärksammas av ledningen, vilket jag menar är en indikation på att teorin eller 

definitionen av framgångsfaktorer är betydelsefull. 

 

3.9. Teorikapitlet i korthet 
 

De teorier som benämns i teorikapitlet ovan ämnar jag använda för att förstärka mitt 

forskningsbidrag i den här magisteruppsatsen. För att förstå hur ett företag kan bli bättre på 

marknadsföring med hjälp av ett internt IT-system, menar jag nämligen att det är viktigt att ha 
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förståelse för samtliga av dessa komponenter.  

 

 Marknadsföringens byggstenar 

För att förstå hur IT-konsulttjänster bör marknadsföras anser jag det är viktigt att först förstå 

de klassiska marknadsföringsteorierna och hur man kan använda sig av dessa. Till exempel 

kan det vara viktigt att känna till vad tjänstemarknadsföring är eftersom det är just tjänster 

som IT-konsultbolag säljer. 

 E-marknadsföring jämfört med ”traditionell” marknadsföring 

Att E-marknadsföring till exempel kan innebära kostnadsfördelar jämfört med traditionell 

marknadsföring menar jag också är viktigt att känna till. Detta eftersom jag ämnar ta fram ett 

antal framgångsfaktorer i den här uppsatsen och framgång anser jag väldigt ofta är korrelerat 

med pengar. 

 IT-system 

Eftersom fokus i den här uppsatsen ligger på det IT-system som finns för att stödja sälj- och 

marknadsföringsfunktionen hos det observerade företaget, vill jag med detta stycke poängtera 

att det är viktigt att veta vad man har för verktyg och hur de fungerar för att man ska kunna få 

ut största möjliga nytta av dem. 

 Sociomaterialitet och Organisation 

Att enbart försöka förändra och förbättra en pågående funktion på ett företag med hjälp av IT 

anser jag själv inte är det mest effektiva sättet att göra en bestående och lyckad förändring. 

Jag har själv fått uppleva att förståelse för det organisatoriska är en framgångsfaktor för de 

flesta IT-projekt jag har stött på hittills och jag menar att detta inte skulle vara något undantag. 

Jag anser därför det är viktigt att ha med detta i uppsatsen. 

 Utmaningar med Internprojekt 

Min erfarenhet som IT-konsult säger att interna projekt på IT-konsultbolag ofta prioriteras 

ned. Detta menar jag är viktigt att belysa då det skulle kunna bli en stor utmaning om den här 

uppsatsen mynnar ut i ett projekt av intern karaktär, vilket är troligt att det kommer bli. 

 Förvaltning av IT-system 

Jag anser att det är viktigt att förstå att ett IT-system inte sköter sig själv, utan att det ofta krävs 

någon typ av förvaltning för att få ut maximal nytta av det. Jag vill även ha med det här kapitlet 

för att dra en parallell till hur man kan ”förvalta” sin marknadsföringsstrategi på ett liknande 

sätt. 

 

 Framgångsfaktorer 

Jag har valt att gå efter Rockarts definition av ”Kritiska framgångsfaktorer” eftersom jag anser 

att det är ett bra sätt enkelt lista (och följa) råd till svenska IT-konsultföretag som behöver 

vägledning för att marknadsföra och sälja IT-konsulttjänster. 
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4. Empiri 

Uppsatsens empiri består av tre semistrukturerade intervjuer med anställda på ett svenskt IT-konsultföretag och 

gäller deras uppfattning om sälj- och marknadsföringsstrategier samt användningen av IT-system ur ett 

organisatoriskt perspektiv. Svaren presenteras nedan utan några betydande egna reflektioner då dessa istället 

kommer i det sista kapitlet som innehåller både analys och diskussion. 

 
4.1. Bakgrund 

4.1.1. Företaget 

Det IT-konsultföretag som ingår i studien har vid studiens genomförande drygt 100 anställda 

och är verksam främst i Stockholmsregionen. Det finns sex affärsområden, där ett är specifikt 

inriktat på att stötta övriga affärsområden med sälj- och marknadsaktiviteter. Övriga 

affärsområden är uppdelade enligt: 

 ERP, det vill säga affärssystem. Här är nästan hälften av företagets konsulter 

verksamma. 

 CRM, det vill säga hantering av kundrelationer. Inom detta affärsområde arbetar jag 

själv, vilket är en bakomliggande orsak till varför uppsatsens innehåll ser ut som det 

gör och att det interna CRM-systemet är i fokus. 

 Infrastruktur och Business Intelligence 

 Integration 

 Webb och Portaler 

Konsulterna inom respektive affärsområde arbetar som konsulter och är ofta på kunduppdrag 

som innebär att de fysisk befinner sig någon annanstans än på kontoret.  

Två av intervjupersonerna arbetar inom det första affärsområdet, som ansvarar för den 

marknadsföring och försäljning som företaget bedriver. Den sista intervjupersonen är verksam 

inom CRM-området, liksom jag själv. 

 

4.1.2. Intervjupersoner, roller samt tidigare erfarenheter 

Respondent A har en utbildning inom Marknadsekonomi med inriktning marknadsföring och 

kommunikation och jobbar idag med företagets marknadsföring sedan snart ett år tillbaka. A har 

en samordnande roll som bland annat innebär att denne är ansvarig för administrationen kring 

de nyhetsbrev och marknadsföringskampanjer som företaget genomför men A arbetar även med 

representativt material som företaget använder externt. Det innefattar till exempel de 

presentationer som används vid rekryteringen av nyutexaminerade studenter till företagets 

konsultprogram. A har jobbat med marknadsföring på olika företag i totalt 31 år och dels haft 

roller som strateg och marknadschef tidigare. 

Respondent B jobbar som säljare och har, liksom A, arbetat på företaget i knappt ett år. B har 

arbetat med försäljning hela sitt vuxna liv och kommer tidigare från en tjänst där denne 

arbetade som resursdistributör, det vill säga att denne samlade in och sålde resurser till olika IT-

projekt och uppdrag. Idag jobbar B mycket med att träffa potentiella kunder och berätta om 

företagets affärsidé och tillväxtplan för att sedan finnas kunden nära tillhands när denne väl står 

inför ett IT-systembyte, något som företaget då kan bidra med resurser till. Så kallad 
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”kallringning”, det vill säga ringa på helt nya kunder, arbetar inte B särskilt mycket med men 

denne berättar att det förekommer i liten skala på företaget. 

Respondent C arbetar som Applikationskonsult på företaget och har gjort så i snart två år. C är 

mest ute i kunduppdrag och är ännu inte ansvarig för varken marknadsföring eller 

försäljning, men är ändå delvis insatt i hur detta fungerar på företaget. Kunduppdragen varierar 

enligt C, men just nu sitter denne i ett kundprojekt där denne har rollen Applikationskonsult, det 

vill säga samlar in krav från verksamheten och anpassar sedan IT-systemet efter dessa. 

Respondent C började arbeta på företaget direkt efter universitetsstudierna och har därför 

ingen relevant erfarenhet av marknadsföring eller försäljning av IT-konsulttjänster sedan 

tidigare. 

 

Samtliga intervjupersoner som deltagit i studien arbetar på samma företag och känner både 

varandra och forskaren i den här uppsatsen. En sammanställning av respondenterna tillsammans 

med roll och erfarenhet ges i tabellen nedan. 

 
Tabell 1, sammanställning av respondenter, deras roller samt erfarenheter. 
 

Person Roll Erfarenhet 

Respondent A Marknadsförare 31 år 

Respondent B Säljare 20 år 

Respondent C Applikationskonsult 2 år 

 

 

4.2. Arbetssätt för marknadsföring och försäljning 

Respondent A berättar om sina erfarenheter kring marknadsföring under dennes 31 år i 

branschen och hur dessa har ändrats över tid. När A började arbeta med marknadsföring fanns till 

exempel inte radio och TV utan då skedde reklamfilm endast på bio, något som kostade enorma 

summor på den tiden. Att marknadsföringen över tid gått åt att vara mer digital menar A är både 

positiv och negativt. Dels är det såklart en förbättring genom att underlättar hanteringen av 

kunder och kontakter menar A, men samtidigt har den stora ökningen av e- mailutskick gjort 

att det är svårt att nå ut till kunder på det sättet då de ”drunknar” bland alla andra e-mail. Istället 

berättar A att det numera är mer ovanligt att få reklamutskick via post, och just därför använder 

sig företaget mycket av den typen av marknadsföring för att ”stå ut” från massorna. A berättar i 

samband med detta att i princip alla kampanjutskick som görs av företaget sker postalt istället för 

till exempel med e-mail. 

En nackdel med att endast använda postala utskick är enligt Respondent A att man inte får 

någon direkt uppföljning på hur väl kampanjen mottagits. Ett sätt att agera på detta vore enligt A 

att göra uppföljningssamtal- eller möten med kunden, något som de skulle kunna göra 

antingen internt eller externt. Respondent B berättar att företaget har använt sig av en extern 

telemarketing-person för att göra just sådana uppföljningar på en av kampanjerna som 

företaget lanserade i höstas. Detta innebar enligt B att personen ringde och försökte boka in 

möten hos de kunder som mottagit kampanjen som sedan B eller någon annan på företaget 

deltog på och där kunde sälja in företagets erbjudanden. Det är enligt B ett bra sätt att hantera 

kunder och fortsätter gärna med den strategin. 

A berättar att företaget får hjälp med utvecklandet av marknadsföringskoncept av en PR-byrå 

som samarbetar med företaget. Respondent A nämner i samband med detta att en ny grafisk 
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profil nyligen har tagits fram, något som på ett eller annat sätt används vid alla företagets 

marknadsföringsutskick. 

Respondent C berättar att den så kallade ”Strumpkampanjen” är den första kampanj som 

denne kommer att tänka på när denne får en fråga om företagets marknadsföringskampanjer. Det 

innebar ett utskick av strumpor till potentiella kunder tror C men minns samtidigt inte vad det 

var som skulle marknadsföras eller hur kampanjen gick till rent praktiskt. Hur dessa kunder 

valdes ut eller huruvida kampanjen följdes upp kan därmed inte C svara på, men hänvisar till 

respondent A som var ansvarig för kampanjen i fråga. Respondent A berättar att kampanjen hade 

som syfte att informera om företagets erbjudande om trygg Integrationsförvaltning och denne 

menar att responsen var mycket god. Kampanjen innebar, som kan tydas ur namnet, att kunderna 

fick ett par strumpor hemskickat tillsammans med ett erbjudande, något som A menar var ett 

roligt sätt att sticka ut från mängden. På samma sätt överraskades enligt A några utvalda av 

företagets kunder på Alla hjärtans dag då de mottog en påse geléhjärtan tillsammans med ett annat 

erbjudande. Enligt Respondent C använder företaget säljmetodiken Solution Selling3, vilket 

innebär att fokusera på kundens behov snarare än den egna produkten3. Detta gör att 

försäljningen blir mer personifierad och anpassad till köparen, något som C anser passa 

företagets allmänna strategi som är att implementera och förvalta Microsoft-lösningar till 

företag. Detta är enligt Respondent C ofta stora, komplexa affärer så det är bra att stöd för 

metodiken finns inbyggt i det interna CRM-system som företaget använder sig av idag. 

Respondent C arbetar inte alls med försäljning idag men om ett år, berättar C, kommer denne 

att ansvara för sin egen beläggning, det vill säga få ett ansvar att ”sälja” sig själv.  

Respondent B berättar också om lösningsbaserad försäljning som strategi på företaget och 

poängterar att det är viktigt att de möjligheter som ”bubblar” registreras i företagets CRM- 

system. Om inte medarbetarna gör detta försvåras enligt B relationen till kunden eftersom B är 

beroende av att känna till alla företagets möjligheter och kontakter med kunden om denne ska 

upprätta ett möte eller liknande. B är också intresserad av att följa hur det ser ut för företaget 

genom att titta på ”pipen”, vilket är företagets grafiska överblick över affärsmöjligheter. 
 

Respondent B fortsätter berätta om vikten av att kunna följa företagets framgång genom att ta 

ut rapporter och kunna prognosticera utifrån tidigare försäljning. B nämner bland annat att det 

finns personer inom företaget som arbetar med att gå igenom fakturering per kund för att kunna 

estimera kommande kvartals intäkter. Att detta görs i ett annat system än CRM- systemet 

menar B inte är något problem utan säger istället att det är vanligt och att B arbetat på samma sätt 

inom andra organisationer tidigare. 

Respondent A berättar att det finns ett nyhetsbrev som skickas ut av företaget postalt till 

potentiella- och befintliga kunder varje månad. Det sker enligt A per kontakt som finns i CRM- 

systemet internt. Vissa kunder har bett att bli borttagna från listan med utskick, och då har detta 

markerats genom att ta bort flaggan för nyhetsbrevet i systemet. Detta sker dock på kontonivå, 

vilket innebär att de underliggande kontakterna påverkas allihop, även om det enbart är en av 

kontakterna som inte längre vill ha utskicket. 
 
 

 

”Röra upp damm” – Respondent B om varumärkesbyggande. 
 

 

                                                           
3 Solution Selling är en försäljningsmetodik som fokuserar på lösning snarare än produkt. Den är vanligt 

förekommande i tjänsteförsäljning. (Wikipedia, 2015, läst 2015-05-24 kl 12:56) 
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Om nyhetsbrevet berättar A att det är en strategi för att stärka varumärket långsiktigt och 

paralleller kan dras till respondent B:s jämförelse av frekventa säljmöten som att ”röra upp 

damm”, det vill säga väcka en underliggande tanke hos kunden till dess att behovet uppstår. När 

kunden är köpmogen finns då enligt B förhoppningsvis företaget, som varit i kontakt med kunden 

frekvent, högt upp i tankebanorna när potentiella säljare identifieras. Detta bekräftas av 

Respondent A, som gång på gång påpekar hur viktigt det är med långsiktighet och 

varumärkesbyggande i IT-konsultbranschen och som marknadsföringsstrategi överlag. 

Respondent C har sett att det går att markera vilka kunder som ska ta del av nyhetsbrevet via 

kundkortet i CRM-systemet men denne har dock aldrig gjort detta utan tror att det är 

Respondent A som sköter detta. Varför utskicket sker postalt kan C inte svara på, men tillägger att 

det nog vore bra att göra digitala utskick också. C förklarar att postala utskick känns väldigt 

omodernt och vill som IT-konsultföretag istället ligga i framkant vad gäller digitala lösningar. E-

mailutskick eller webbannonser tror istället Respondent C hör framtiden till. C håller dock med 

både A och B om att de frekventa utskicken är bra för att stärka företagets varumärke, oavsett 

om de sker postalt eller digitalt. 

Både respondent A och B berättar att de inom deras affärsområde, som arbetar med sälj- och 

marknadsföring på företaget, ses varannan vecka och delar erfarenheter med varandra. Detta 

underlättar enligt B samarbetet men påpekar att de såklart även har kontakt utöver dessa 

regelbundna möten. A berättar att effekten av en kampanj först kan mätas när någon följer upp 

på den, något som bland annat Respondent B gör genom att genomföra möten med kunder 

som deltagit i utskick från företaget. Ett gott samarbete är en förutsättning för detta menar A. 

Som tillägg till detta kan respondent C:s ovisshet i hur företaget arbetar med marknadsföring 

och försäljning nämnas. 
 

4.2.1. Marknadsföra IT-konsulttjänster 

Respondent A fortsätter berätta om varumärkets betydelse vid marknadsföring av IT- 

konsulttjänster och berättar att det som urskiljer just IT-projekt är att det oftast finns ett väldigt 

begränsat tidsfönster när denne är aktuell. Om man inte är på rätt plats på rätt tidpunkt kan man 

därför lätt missa det, och får således ingen affär. A menar därför att varumärket är en viktig 

del, för då finns man i kundens tankar när denne funderar på att implementera en IT- lösning, 

och i bästa fall själv söker upp företaget när det är dags att införskaffa tjänster. Företaget 

arbetar enligt A på flera sätt för att marknadsföra sig via olika kanaler. Dels har man Facebook, 

Twitter, LinkedIn och förstås en hemsida, som enligt A precis har uppdaterats för att bli mer 

”Clean” och enkel att navigera runt på. 

Respondent C tror att marknadsföring av IT-konsulttjänster skiljer sig från hur man 

marknadsför produkter eller andra tjänster. C menar att det ofta är samma kunder som 

återkommer om de varit nöjda med företaget som IT-leverantör i tidigare uppdrag och projekt, så 

relationen till kunden är enligt C viktig och förmodligen viktigare än om man säljer en produkt 

då det istället är kvalitén eller utseendet som räknas. 

Respondent B däremot är av åsikten att marknadsföring och försäljning av IT-konsulttjänster är 

att likställa med detta av i princip vilken produkt eller tjänst som helst. B menar att det är samma 

grundtanke, men går sedan över till att påpeka några av de särskilda strategier som används 

vid IT-konsulttjänster ska säljas. Bland annat berättar B att de jobbar mycket med 

merförsäljning på befintliga kunder, det vill säga att ”bredda på kunden när man redan är 

inne”. Detta menar B är effektivt och fungerar bra då företaget enligt B har många duktiga 

konsulter som känner till företagets grundläggande verksamhetsidé och genom detta är bra på att 
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få kunden att beställa mer av deras tjänster. Att ha en bra relation till kunden är därför viktigt 

i de lägena menar B, och nämner även sina egna relationer till kunder från tidigare jobb som idag 

också är potentiella köpare av företagets IT-konsulttjänster. B menar att det är viktigt att vara 

”Top-of-mind” hos kunden eftersom det finns relativt små tidsfönster då kunden har ett aktuellt 

köpbehov, något som kan upprätthållas genom en bra relation med kunden. 

Att relationen till kund är viktig när man säljer IT-konsulttjänster upprepar B när denne 

berättar att det ofta är lättare att sälja konsulttjänster till företag som har en dålig relation till sin 

gamla IT-leverantör. B menar att just IT-branschen är väldigt känslig för om något går dåligt 

och säger att relationen till kund efter ett dåligt genomfört IT-projekt är svår att rädda upp. Då 

är det istället lättare att som ny IT-leverantör komma in och ”rädda dagen”, menar B. 

Liksom Respondent C menar A att konsultens eget varumärke är det som säljer bäst, det vill säga 

att när konsulten gör bra ifrån sig och blir omtyckt ute hos kund då är det större sannolikhet 

att kunden utökar affären. Professionalism är i det här läget viktigt, menar A, eftersom det 

ökar förtroendet hos kund och därmed bidrar till att kunden gärna delar med sig av sina 

erfarenheter till andra kunder. Detta ”Word-of-mouth”-tänk nämner alla tre respondenterna 

på ett eller annat sätt och C bekräftar att det förmodligen är en av de allra största källorna till 

nya kunder för företaget. Detta gör enligt C att det är viktigt att konsulterna som levererar tjänsten 

gör ett professionellt och har kvalité i allt den gör. C tror att det helt klart är en av nycklarna till 

framgång när man säljer IT-konsulttjänster och ska positionera sig på den svenska IT-

konsultmarknaden. A tillägger att en negativ upplevelse på samma sätt sprider sig som en god 

sådan men menar att denne har stort förtroende för de konsulter som arbetar på företaget och 

tror att de oftast gör ett bra intryck ute hos kunderna, något som gör att företagets affär växer 

stabilt. 

Respondent C berättar också att många projekt som dennes affärsområde har fått har kommit från 

andra affärsområdens kunder, då de valt att utöka sina inköpta tjänster från företaget. C berättar 

att det till exempel kan vara en kund som företaget gjort en CRM-implementation hos som senare 

bestämmer sig för att köpa in rådgivning- eller förvaltningstjänster till de andra IT-system som 

företaget arbetar med. Det är därför bra, menar C, att företaget har kompetens inom flera 

områden. Respondent B tycker att det både finns fördelar och nackdelar med att ha många 

affärer inom olika områden på gång samtidigt. Det ställer enligt B större krav på transparens 

inom företaget men kan även, liksom C berättar, ge möjlighet för affärerna att växa 

exponentiellt. En förutsättning för detta menar B såklart är en bra relation där kunden känner 

trygghet i tidigare leveranser från företagets sida. 

 

4.3. Användning av IT-system 

Samtliga respondenter berättar att det IT-system som används internt på företaget i 

marknadsförings och säljsyfte är det .NET-baserade CRM-systemet Microsoft Dynamics 

CRM 2013. Respondent A berättar att denne använder systemet för att plocka ut listor med 

konton och kontakter för att göra de postala utskicken som nämndes ovan. Respondent C 

tillägger att systemet har fler användningsområden och nämner bland annat det faktum att det 

används för ärendehantering då företagets kunder registrerar service- och supportärenden via en 

extern portal. Utöver detta berättar Respondent B att det också att det används för 

registrering av affärsmöjligheter och övrig hantering av kunder och kontaktpersoner, såsom 

mötesuppföljningar och registrering av säljaktiviteter. 

Respondent A berättar att listor till de olika kampanjerna tas ut genom att filtrera på olika fält i 

systemet. A berättar till exempel att utskick oftast riktar sig till någon av de större 

beslutsfattarna på företaget, såsom VD eller IT-chef, och då används fältet ”Befattning” för 
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filtrering. Vidare nämner B att denne har sett att det finns möjlighet att registrera i CRM- 

systemet vilket typ av affärssystem som en potentiell kund använder i dagsläget. Detta menar B 

kan vara till hjälp när de säljer in tjänster, men tillägger att det tyvärr inte används fullt ut idag. 

Respondent C berättar att CRM-systemet uppgraderades från 2011 års version för knappt ett år 

sedan men att det inte innebar några direkta förbättringar förutom ett enklare gränssnitt. I 

efterhand tänker Respondent C att det kan ha tillkommit någon funktion för relation med 

kunden, men på frågan vad det innebar mer specifikt kan denne inte svara. 

Respondent A berättar att kundinformationen i CRM-systemet köps in och synkas 

automatiskt4 mot PAR (Statens Person- och Adressregister) men tillägger även att man har 

ansvar att själv lägga in de kontakter och kunder man har för att de ska kunna ta del av de 

utskick som görs. Ibland får företaget returer på någon av de utskick som görs, och A berättar då 

att denne brukar gå in i systemet och uppdatera adresser manuellt för att undvika en retur nästa 

gång. Det kostar ju en del pengar tillägger A och just kostnaden är enligt denne också 

anledningen till att inte e-mailuppgifter uppdateras på det här sättet. E-mailadresser är mer 

efterfrågade idag berättar A, men då företaget gör postala utskick behöver de enligt A inte 

köpa in dessa. 
 

Respondent B använder det interna CRM-systemet regelbundet och berättar bland annat att 

denne brukar lägga till kontaktpersoner i systemet via PAR-kopplingen. Detta för att 

informationen om kontakten ska uppdateras automatiskt, vilket B menar är en väldigt bra 

funktion för att slippa göra detta manuellt. B berättar att denne inte har något specifikt krav på 

sig att tillexempel registrera alla sina möten och telefonsamtal med kunder. Detta menar B har 

funnits som krav på tidigare arbetsplatser, men ses ofta som en börda snarare än en hjälp då det 

innebär att man manuellt måste föra in en massa information, något som tar mycket tid. 

Däremot kan B intyga att det såklart vore bra om all information kunde samlas i systemet 

eftersom det skulle underlätta vid kundmöten att känna till all tidigare aktivitet på kunden. Det går 

även att se vem på företaget som är kundansvarig i CRM-systemet, något som B menar är viktigt 

att veta innan man åker ut till ett möte. Om nödvändigt kan nämligen B kontakta 

kundansvarige och få lite ”heads-up” innan mötet, något som kan vara värdefullt i säljsyfte. 

Istället för att registrera samtal och aktiviteter rörande företagets kunder använder B ofta 

papper och penna. B menar att det är det absolut mest tidseffektiva sättet att få ner 

anteckningar som kan vara av värde för företaget men anser samtidigt att det vore bra att 

kunna dela med sig av dessa på ett smidigare sätt. I rapportsyfte vore det dock bra om allting 

registrerades i systemet menar B, eftersom denne tidigare arbetat i chefsroller där just 

uppföljning och rapportering av säljarnas aktiviteter var väldigt viktigt. 

C berättar att denne använt CRM-systemet ett antal gånger men menar att det såklart vore 

önskvärt att ha använt det mer eftersom det skulle öka transparensen i företagets försäljning och 

erkänner sedan att denne inte registrerat en enda affärsmöjlighet trots att det är enligt 

företagets policy. Det hade varit lättare om det var mindre klick menar C, eller om man kunde få 

någon uppföljning i efterhand, något som även respondent B nämner. 

Eftersom respondent C inte har arbetat med IT-konsulttjänster tidigare har denne inga andra IT-

systemstöd för detta att jämföra med, men berättar ändå att denne har vänner som jobbar på 

andra IT-konsultföretag och C tror sig därför veta att IT-systemen som stöder 

                                                           

3 4 Tillägg: En fil med uppdateringar skickas per automatik varje månad från Bisnode, men läses in manuellt i 

systemet via Dataimporter. Detta görs vanligtvis av någon i CRM-teamet på företaget. 
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marknadsföringsfunktionen är ungefär samma där. 

I tillägg till CRM-systemet nämner Respondent B affärssystemet Microsoft Dynamics AX som 

företaget använder för fakturering av de IT-konsulttjänster de säljer. Ingen koppling finns 

enligt B till CRM-systemet och inte heller till den SharePoint-lösning (intranät) som enligt 

Respondent A används dels för att samla information om de kampanjer som företaget 

genomför och dela marknadsplaner med övriga på företaget. På frågan varför inte CRM-

systemet används för hantering av marknadskampanjinformation svarar Respondent A att 

denne inte känner till att det finns någon funktionalitet för detta. 
 

4.4. Utmaningar och förbättringsmöjligheter 

Respondent B nämner gång på gång ord som ”Enkelt” och ”Effektivt” när denne berättar om 

hur ett bra säljstödsystem bör fungera. B menar dock att detta inte helt stämmer överens med 

det CRM-system som företaget använder idag eftersom det till exempel saknas funktionalitet 

som innebär att säljaren enkelt och snabbt kan registrera en mötesaktivitet ”ute på fältet”, det 

vill säga utanför företagets VPN-uppkoppling. 

Angående mötesanteckningar tycker alltså B att CRM-systemet skulle kunna ge bättre och 

snabbare stöd för detta, och nämner här Outlook-kopplingen som ett bra sätt. Det innebär att 

säljaren kan registrera ett möte i Outlook som sedan synkas över och syns i CRM-systemet 

kopplat till den berörda kunden, där alla på företaget med rätt behörighet i systemet kan se 

det. Annars behöver säljaren registrera information på två sällen, vilket man oftast inte har tid 

för som säljare menar B. Outlook används ändå som det primära verktyget för att hålla koll på 

möten, varför B menar att det är kanon att det kan reflekteras över till CRM-systemet. Endast 

när man väljer att göra så, tillägger B, eftersom det inte alltid är önskvärt att visa precis allting 

om alla kunder. Även C berättar om Outlook-kopplingen som en bra funktion men säger 

dock att denne inte använder funktionen särskilt ofta. Denne hänvisar istället tillbaka till 

Respondent B som är ute mycket på fältet och därför har nytta av att se mötesbokningar i sin 

Outlook istället för enbart i CRM-systemet. 

Den interna förvaltningen har enligt respondent C precis gjorts om så att den går efter en 

förvaltningstandard inspirerad av PMI5. Det innebär enligt C kortfattat att en 

förvaltningsledare har utsetts tillsammans med en verksamhetsansvarig och en IT-ansvarig. Det 

som har skett i systemväg efter tilldelningen är att ett internt IT-projekt har initierats där syftet 

var att förbättra ärendehanteringen gentemot företagets kunder, menar C. Däremot har inget 

större initiativ för marknadsförings- eller säljfunktionen gjorts såvitt C vet. På frågan om det är 

svårt att få till interna projekt svarar C att det är väldigt svårt. Just nu har företaget många 

kunder och uppdrag vilket enligt C betyder att de generellt inte har tid att lägga på interna 

projekt. Detta nämner även Respondent A och B som hinder för en löpande affärsutveckling 

inom marknadsförings- och säljområdet på företaget. De berättar att företaget har en delvis 

provisionsbaserad lönemodell, vilket gör det svårt för konsulterna att välja bort avlönade 

kunduppgrad för att rusta upp IT-systemen internt ”gratis”. 

Respondent C menar att det finns en rad förbättringsmöjligheter med det interna CRM- 

systemet. Dels handlar det om att utbilda verksamheten i de användningsområden som finns 

eftersom det finns bristfällig kunskap om detta inom organisationen. Respondent C anser 

också att rent funktionella förbättringar skulle kunna vara att göra användargränssnittet 

enklare att ta till sig. Efter en stunds betänketid kommer även respondent C att tänka på ett 

hinder med CRM-systemet som är att åtkomsten till systemet i dagsläget kräver VPN- 

uppkoppling något som inte alltid är möjligt att komma åt när man sitter i kunduppdrag med 

                                                           
5 PMI = Project Management Institute, en organisation som tagit fram en standard för projekthantering. 
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kunddator istället för konsultens egna. Det vore därför bra, menar C, att göra åtkomsten lättare för 

de konsulter som arbetar ute hos kund största tiden, något som ju även Respondent B nämnt 

tidigare. 

Enligt Respondent A har inga större projekt, förutom uppgraderingsprojektet, genomförts för det 

interna CRM-systemet så länge A har varit anställd på företaget. Det har inte kommit tillfälle 

att skicka in förbättringsönskemål eller kravställning och inte heller någon att adressera dem till 

menar A. Denne har dock flera förslag på förbättring i CRM-systemet och nämner exempelvis 

återigen att det skulle vara bra om man på kontaktnivå kunde välja om kunden ska inkluderas i 

utskicket av nyhetsbrev eller inte. I dagsläget kan man som bekant bara registrera detta på 

kontonivå, vilket innebär att om en kontakt hos en kund inte vill ha nyhetsbrevet kommer 

utskicken att upphöra för alla kontakter på företaget. Detta gör enligt A att det finns en risk att de 

som faktiskt vill ha nyhetsbrevet exkluderas felaktigt. 

 

4.5. Tillägg och övriga kommentarer 

Respondent A tycker att det är ett bra initiativ att se över marknadsförings- och säljfunktionen 

inom företaget eftersom denna menar att det ofta hamnar i skymundan. Respondent B och C 

håller med om detta och lyfter fram förvaltningsorganisationen för det interna CRM-systemet 

som ett bra första steg i att vidareutveckla verksamheten för detta. Respondent A menar att en 

del i att bygga varumärket kring företaget handlar om att agera ”gott exempel” för nya och 

befintliga kunder genom att använda och förvalta de interna IT-systemen såsom företaget 

marknadsför att konsulterna gör detta hos kunder. Att vara ”skomakarens barn” inom IT- 

konsultbranschen duger helt enkelt inte menar A, något som även C berör när denne säger att 

digitala utskick bör vara ett sätt att profilera sig som framåtdrivande IT-konsultföretag i 

Sverige idag. Det är också bra att hålla kompetensen ”in-house” istället för att hyra in 

kompetens externt menar Respondent B. 

Vad gäller utbildning tror Respondent A att det är den viktigaste komponenten i att använda 

interna IT-system på rätt sätt och således kunna få ut som mycket som möjligt av det. Som 

exempel på bristande utbildningsnivå inom företaget nämner A att denne ofta sitter och rensar 

bland dubbletter i CRM-systemet som uppkommit för att användare på företaget lägger upp 

dessa dubbelt istället för att först kontrollera att kontot eller kontakten existerar i systemet. 

Respondent B berättar också att mer utbildning kring systemen vore önskvärt, tillsammans med 

ett omtag för att förenkla och effektivisera processerna och systemen. Det finns enligt B ingen 

anledning att krångla till saker och ting, utan vill att förändringar inom såväl arbetssätt som IT-

system ska kunna ske fortlöpande utan en massa byråkratiska hinder. 

En strategi som företaget endast tillämpar i liten skala är enligt Respondent A att ha 

videopresentationer på hemsidan. Detta anser A att de bör utveckla och sprida mer eftersom 

detta är väldigt aktuellt just nu. 
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5. Analys 

I detta avsnitt kopplas befintliga teorier samman med insamlad empirisk data från intervjuerna i uppsatsen. 

Resultatet presenteras sedan med uppsatsens syfte som utgångspunkt. Varje avsnitt avslutas med en lista 

utmaningar och/eller framgångsfaktorer som senare sammanfattas och förenklas i slutsatsen genom att sättas 

samman i en modell. 

 

 

Analysen som följer i det här avsnittet har för avsikt att motsvara den här uppsatsens syfte. Därför 

presenteras återigen det tudelade syftet som är att; 

 

 undersöka användandet av det interna IT-system som finns för att stödja 

marknadsförings- och säljfunktionen hos ett svenskt IT-konsultföretag för att kunna 

förbättra det med hjälp av befintliga teorier. 

 

 ge vägledande/rådgivande kunskap till andra svenska IT-konsultföretag till hur de kan 

åstadkomma samma sak som ovan genom analys av undersökningen av det 

observerade företaget tillsammans med ytterligare teoriinsamling. 

 
 

5.1. Hur marknadsförs och säljs IT-konsulttjänster på företaget? 

Att marknadsföring och försäljning av IT-konsulttjänster i Sverige kräver en särskild typ av 

strategi håller respondenterna i uppsatsen helt eller delvis med mig om. Till exempel benämns 

målgruppsbaserad marknadsföring som en viktig del i och med att målgruppen som köper IT-

baserade tjänster är relativt begränsad då den tidsperiod där detta är aktuell är relativt snäv. 

Målgrupp som ju är en av de fem framgångsfaktorerna från Shavit & Writers studie 2007.  

Respondenternas svar angående hur marknadsföring och försäljning inom ett svenskt IT-

företag bör gå till är relativt lika och svaren sammanfattas kort i nedanstående tabell för att sedan 

beskrivas mer utförligt i den efterföljande texten. 

 
Tabell 2. Nyckelord för marknadsföring och försäljning av IT-konsulttjänster i Sverige. 

 

Nyckelord Kommentar/Innebörd för marknadsföring och sälj 

Relation Förtroende, långa relationer, uppföljning, trygghet 

Långsiktighet Komplexa affärer, kort tidsfönster, återkommande kunder, 
”röra upp damm”, rapportering för senare återkoppling 

Segmentering Företagskunder, urval per befattning/befintligt IT-system, 
Nykundsförsäljning samt bredda på befintliga kunder 

Positionering Spetskompetens för att ”sticka ut”, kvalité, professionalism, 
multipla affärsområden 

Word-of-mouth Nöjda kunder ger fler kunder, kostnadseffektivt 

Cross-Selling Utöka affären på befintliga kunder genom att gå mellan 
affärsområden inom företaget 

E-marknadsföring Minska postala utskick, ökad grad av digitalism, kostnads- och 
tidseffektivt, hemsida, sociala medier, videos 
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5.1.1. Relation 

Jämfört med andra marknadsföringsstrategier har jag förstått att en relationsbaserad B2B- 

marknadsföring är mest lämplig för IT-konsultbolag att använda sig av. Detta eftersom det 

innebär att själva tjänsten (konsulttimmarna) tillsammans företagets relation till kunden är i 

fokus. Enligt respondenterna i den här uppsatsen innefattar nämligen IT-konsulttjänster ofta 

stora och komplexa affärer vilket innebär att försäljningsprocessen är lång, något som gör 

relation och förtroendebyggande extra viktigt för att kunden ska välja just ditt företag. Som 

bekant nämner Shavit & Writer (2007) kvalité som ett av nyckelorden för framgångsrik 

försäljning av IT-konsulttjänster. Jag kan bara hålla med om detta då jag utifrån 

respondenternas svar insett att kunder som köper IT-konsulttjänster i Sverige idag är allra mest 

måna om just kvalité i den köpta tjänsten tillsammans med att de har en bra relation till IT-

leverantören och den konsult som utför tjänsten. 

Angående relationsbyggandet till kunden nämner respondenterna uppföljning som en 

betydelsefull del. Stöd för detta bör vara relativt enkelt att tillhandahålla i ett internt IT-system, då 

exempelvis ett registrerat e-mailutskick kan kopplas ihop med en efterföljande aktivitet för 

uppföljningssamtal. Detta beteende uppmuntras av Shavit & Writer (2007) och jag, liksom 

respondenterna, håller med om att uppföljning är centralt för att få kunden att känna sig viktig. Att 

företaget arbetat på detta sätt, men inte registrerat aktiviteterna är olyckligt men samtidigt ser jag 

inget hinder från att börja göra detta eftersom det är standardfunktionalitet i deras CRM-

system, vilket innebär att ingenting egentligen behöver konfigureras eller utvecklas. Så länge det 

ges utrymme för utbildning i de standarder som finns anser jag alltså att det är ett bra sätt att 

förstärka sin relation med kunden. Det blir förstås i sig en bidragande faktor till att kunden 

väljer att återkomma eller ännu bättre; sprida ryktet om företagets kompetens och leveranser 

till andra potentiella kunder. 

Utmaningar: 

 Att ha ett bra IT-stöd för relationsbyggande 

 

Framgångsfaktorer: 

 God relation till kund, få denne att känna sig viktig 

 Uppföljning och rapportering av kampanjer/säljmöten 

 
5.1.2. Långsiktighet 

Långsiktig försäljning kan liknas vid att ”röra upp damm”, som Respondent B uttrycker det, och 

ses även av mig som en viktig del när man ska sälja IT-konsulttjänster som innebär stora (och 

ofta dyra) företagslösningar. Detta eftersom kunden mest troligt inte köper ett IT-system av 

spontanitet utan måste ha stort förtroende för leverantören och produkten innan besluten fattas. 

Därför är det viktigt att tänka långsiktigt när man marknadsför och säljer IT- konsulttjänster i 

Sverige idag. Detta påstående styrks av Parments (2008) uttalande om att följa upp kommunikation 

som skett med kunden i ett tidigare skede. 

Långsiktighetstänket inom IT-konsultbranschen bekräftas även av respondenterna genom att 

helt eller till viss del stödja de postala nyhetsbrev som skickas ut till företagets kunder ungefär en 

gång i månaden. Dessa utskick tillsammans med respondent B:s frekventa säljmöten blir 
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ständiga påminnelser om företagets existens under en lång tid och kan hjälpa till att bygga 

varumärket och väcka tanken om möjlig IT-leverantör när kunden slutligen blir köpmogen. 

Utmaningar: 

 Tjänster kring IT-projekt är ofta komplexa och därmed svårare att sälja 

 

Framgångsfaktorer: 

 Långsiktig försäljningsstrategi, ”röra upp damm” tidigt som ger resultat långt senare 

 Återkommande utskick och säljmöten/-samtal 
 

5.1.3. Segmentering 

Parment (2008), Shavit & Writer (2007) och respondenterna är alla av samma åsikt; nämligen att 

man bör kunna segmentera kunderna efter olika kriterier. Till exempel kan det vara 

värdefullt att veta vilken typ av IT-system en potentiell kund har idag för att säljaren ska kunna 

använda en lösningsorienterad säljstrategi om vad denne saknar. Detta är viktigt i 

säljmetodiken Solution Selling som bland annat respondent C nämner är en av strategierna som 

används för att vinna över nya och gamla kunder. För att kunna hantera denna typ av 

segmentering kan olika ”flaggor” eller fält läggas till i IT-systemet som man sedan kan göra sitt 

urval ifrån. Där kan sedan även kommentarer, mötesanteckningar eller andra noteringar med 

fördel läggas in på kundens kort i systemet för att övriga i organisationen ska kunna ta del av 

den. Detta kan med fördel göras både på konto- och kontaktnivå, eftersom en säljare till 

exempel kan ha kontakt med en person på företaget, medan en annan kommunicerar med en 

annan kontakt. Att ha detta aggregerat till kontonivå anser jag är viktigt för att få en samlad 

bild över förlagets kontakter med kunden. Det ökar transparensen och kan ge ett mer 

professionellt intryck till kunden, något som respondenterna anser är viktigt i relationsbyggandet 

som nämndes tidigare. Särskilt viktigt är det här om företaget är i en expansiv fas eftersom 

nyanställda förmodligen inte är lika insatta i affärerna som pågår på företaget och därmed 

riskerar att förstöra en bubblande affär om denne inte får ta del om informationen kring den. 

Att dela information inom företaget på det här sättet är dessutom enligt Kaufman & Horton 

(2014) en av vår tids största innovationer, vilket enligt mig borde vara motivation nog för ett 

IT-konsultföretag i Sverige idag att satsa på detta. 

Vikten av att kunna rikta sin marknadsföring mot ”rätt” personer belyser bland annat Parment 

(2008) och kan styrkas av respondenternas uttryckta önskan om att kunna kategorisera 

kunderna i det interna CRM-systemet efter vilken befattning de har på företaget. Jag ser 

segmenteringskraven i ett IT-system för marknadsföring som ett av de allra viktigaste, då detta 

helt eller delvis kan avgöra vem som tar del av de utskick man gör om dessa görs elektroniskt. Likt 

Shavit & Writer (2007) menar jag att det är mer värdefullt att rikta utskicken till den person som 

fattar besluten, om man vet vem denne är, snarare än att skicka budskap till ”ett företag”. Detta är 

alltså också en anledning till varför det är viktigt att kunna skilja på företag och kontakt, det 

vill säga segmentera på konto- och kontaktnivå i CRM-systemet. Att segmentera utifrån två 

olika tabeller för konto och kontakt innebär bland annat att man kan göra företagsspecifika 

utskick till de som ligger i konto-tabellen i systemet, medan man kan skicka kontaktspecifika 

utskick till kontaktpersoner med till exempel befattningen VD.  

Utmaningar: 

 Avsaknad av tid och resurser att kunna prioritera intern utbildning  
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Framgångsfaktorer: 

 Möjlighet till segmentering på konto- och kontaktnivå 

 Intern utbildning om företagets marknadsförings- och säljstrategier 

 Intern kommunikation för kännedom om kontakttillfällen med kunden 

 

 

 

5.1.4. Positionering 

Jag anser att det är viktigt att ha en stark positionering som IT-konsultföretag i Sverige idag 

eftersom det finns många konkurrerande företag som erbjuder liknande tjänster. Shavit & 

Writer (2007) kan intyga detta och menar att man måste ”sticka ut” genom att spetsa till sitt 

erbjudande. Respondenterna kan även de sälla sig till detta och poängterar som bekant att 

kvalité och professionalism är två ledord inom detta, det vill säga att konsulten som utför IT- 

tjänsten levererar den med kvalité och på ett professionellt sätt. Detta kan vara en bidragande 

faktor till att skapa sig ett starkt varumärke, något som bland annat Parment (2008) anser är 

viktigt för att nå ut med sin marknadsföring oavsett vilken produkt man säljer. Det märks 

också att det finns en tydlig verksamhetsidé bakom de tjänster som företaget säljer, vilket 

konsulterna som utför tjänsterna är väl medvetna om. Detta är något som enligt Parment 

(2008) även det är en bidragande faktor till att förstärka varumärket. 

Att företaget använder sig av en lösningsorienterad försäljningsstrategi är enligt mig även det helt 

rätt eftersom IT-system är stora och komplexa att implementera och då krävs det att man som 

säljare förstår sig på kundens verksamhet och anpassar lösningen efter denna. Att positionera 

sig genom att vara extra mycket verksamhetsförstående skulle därför kunna vara en effektiv 

marknadsföringsstrategi. 

Genom sitt samarbete med PR-byrån som Respondent A nämner menar jag att företaget har 

goda möjligheter att fortsätta utveckla sin positionering och skapa sig en plats på IT- 

konsultmarknaden i Sverige. Likt Shavit & Writer (2007) anser jag nämligen att ett partnerskap är 

en bra strategi för positionering eftersom det i det här fallet handlar om en icke- konkurrerande 

verksamhet. 

Att ha flera affärsområden för att kunna bredda sin affär är också en taktik som det observerade 

företaget använder sig av. Detta ökar på kravet av transparens då det kan innebära att flera 

affärsområden är inne på samma kund samtidigt, men inte känner till varandras existens. Att 

samverka i ett och samma IT-system för att öka samarbetet är i det fallet en nyckel till 

framgång enligt mig, något som respondenterna verkar vara eniga om. 

Utmaningar: 

 Positionera sig på en konkurrensutsatt marknad 

 

Framgångsfaktorer: 

 Kvalité och professionalism som ledord i levererade tjänster  
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 Satsa på partnerskap och samarbeten, t.ex samarbeta med en PR-byrå 

 

 
5.1.5. Word-of-mouth 

Ett starkt varumärke och en nöjd kund kan i sin tur leda till att kunden sprider vidare detta till nya 

potentiella kunder menar Parment (2008), något som respondenterna håller med om. Att 

kunderna själva ”marknadsför” företaget är förstås en väldigt kostnadseffektiv s t rategi  

eftersom det inte kostar företaget en enda krona. Jag håller därför med respondenterna 

och Parment (2008) om att en viktig del i marknadsföring av IT-konsulttjänster är den som 

konsulterna själva bedriver genom att vara ute hos kund och leverera bra och professionella 

lösningar. Allra helst tillsammans med ett leende, då jag menar att relationen till kunden är 

extremt viktig i dessa fall. Hur man bygger in stöd för detta i ett internt IT-system är svårt att 

svara på, jag menar snarare att det handlar om att ha ett så fullgott stöd som möjligt för att 

kunna verka professionellt mot kunderna och således göra dem nöjda och villiga att sprida med 

sig av sin kundnöjdhet till andra. 

 

Utmaningar: 

 Dåligt rykte kan spridas av missnöjda kunder, gäller att ha dem på sin sida 

Framgångsfaktorer: 

 Duktiga konsulter som kan ge bra bild av företaget 

 Lösningsorienterad försäljning för nöjda kunder som kan sprida gott rykte 

 
 

5.1.6. Cross-Selling 

Ett sätt att öka försäljning på redan befintliga kunder är att använda så kallade Cross-Selling- 

strategier som Knott m.fl. (2002) presenterar. Respondent C berättar att de olika 

affärsområdena ofta får kunder från varandra, vilket enligt mig skulle vara önskvärt att 

dokumentera genom CRM-systemet. Vilken typ av tjänster som kunden redan införskaffat 

relativt vilka som ännu inte har köpt men är potentiella köpare av skulle därför vara bra att 

kunna markera i systemet för att sedan kunna bygga marknadsförings- och säljaktiviteter kring. 

Här hade en integration med till exempel faktureringssystemet kunnat vara av intresse då det i så 

fall kan ge snabb kunskap om vad för tjänster kunden har köpt och till vilket pris. Utmaningen 

med det här är förstås att implementera en sådan lösning, vilket kostar tid och pengar, 

samtidigt som både kompetens internt kring lösningen måste finnas såväl som tid för att 

förvalta den. Ju mer komplext det interna IT-systemet blir, desto svårare blir det att underhålla, 

något som konstaterats tidigare (PMBok Guide, 2013). 
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Figur 6. Exempel på Cross-selling av IT-konsulttjänster, illustrerat från intervjun med respondent C. 

Utmaningar: 

 Förvaltning, speciellt om IT-systemet är komplext  

 

Framgångsfaktorer: 

 Bredda utbudet av IT-konsulttjänster för möjlighet till merförsäljning  

 Möjlighet till bättre interna IT-systemlösningar om kompetensen kring det finns 

internt. 

 

5.1.7. E-marknadsföring 

Liksom Kaufman & Horton (2014) anser jag att digital teknologi är en av de största 

innovationerna i mänsklighetens historia, något som bör utnyttjas om man har möjlighet. IT- 

konsultföretag i Sverige bör alltså med dagens teknik ha möjlighet att göra digitala utskick och 

kampanjer som är delvis eller helt digitala. Respondenterna beskriver flera 

marknadsföringskampanjer som innebär fysiska eller postala utskick, något som enligt mig är för 
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omodernt och kostsamt i dagens föränderliga värld. Visserligen kan en kampanj som inkluderar 

ett par strumpor vara kul och sticker ut ur mängden, men att ha ett nyhetsbrev som enbart går ut 

via postala utskick borde inte räcka om man är ett IT-konsultföretag i dagens Sverige. Jag menar, 

likt Shavit & Writer (2007), att digitala utskick istället är att föredra framför dessa eftersom 

risken med att endast ha dessa utskick postalt är att de kan försvinna om de råkar komma i ”fel” 

händer. Detta motsäger sig dock Respondent A, som menar att det är större risk att ett e-mail 

försvinner i mängden idag än att ett postalt utskick kommer bort. Med vetskapen om att digitala 

utskick oftast är mer kostnadseffektiva (Sheth & Sharma, 2005), hade jag dock hellre sett att 

företaget satsar på digitala utskick av månadsbrevet. 

Cotter (2002) belyser vikten av att definiera tydliga mål med en elektronisk 

marknadsföringskampanj och även möjligheten till uppföljning av dessa. Respondent A 

uttrycker en avsaknad av uppföljningsmöjlighet på de postala utskick som företaget använder sig 

av, något som jag anser är en brist i företagets marknadsföringsstrategi. Genom att göra en del av 

marknadsföringen elektronisk istället för postal skulle uppföljningsmöjligheten underlättas. 

Utmaningar: 

 Mycket kommunikation genom e-mail ökar risken att försvinna i mängden 

 

Framgångsfaktorer: 

 Digitalisering för att minska kostnader 

 
 

5.2. Organisation eller IT? 

Antagandet om Sociomaterialitet, det vill säga att organisation och IT skulle vara ett och 

samma, är intressant ur analytisk synvinkel då IT-systemets användning på det observerade 

företaget är individuell hos respondenterna. Det innebär att det inte är alla som använder 

CRM-systemet såsom det är tänkt, något som enligt Brodie m.fl. (2007) kan få konsekvenser i 

och med att syftet med systemet då inte uppfylls. 

Respondent B berättar att utbildningen varit knapp och att användarvänligheten är bristfällig, 

något som enligt mig hade kunnat förbättras om samverkan mellan IT- 

förvaltningsorganisationen och marknads- och säljfunktionen hade varit bättre. Att låta 

tvärfunktionella samarbeten växa menar jag är en nyckel för att få ut maximal avkastning ur 

affären, något som kan sägas stödjer Orlikowski & Scotts studie från 2008 eftersom IT i så fall är 

en viktig komponent av organisationen för marknadsföring och försäljning inom företaget. 

Jag menar att affären, verksamheten och de interna IT-systemen måste samverka tätt för att ge 

harmoni i de IT-konsulttjänster som ett företag säljer. Den synergieffekt som kommer från att ha 

starka komponenter i den process som marknadsföra och sälja IT-konsulttjänster innebär 

menar jag kan bidra till att få ett starkt varumärke och positionera sig på marknaden. Genom 

att förbättra sina interna IT-system genom interna projekt bygger företaget dessutom upp 

kompetensen in-house, något som gör det lättare att sälja ytterligare tjänster efter detta. Det blir 

ett kugghjul som rullar på av sig själv, något som ett företag med många upptagna konsulter 

skulle må bra av. 
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Figur 7. Samverkan mellan organisation och IT, egen illustration. 

 

Jag anser att de möten som sälj- och marknadsföringsteamet håller varannan vecka är jättebra för 

att sprida information, och även tänket kring att dela marknadsplan etcetera via intranätet. Jag 

menar dock att det finns bättre stöd för just kampanjhanteringen i CRM-systemet, eftersom det 

innehåller standardfunktionalitet för detta. Att dela med sig av kampanjer och säljstrategier på 

detta sätt gör att resten av verksamheten blir medveten om företagets sätt att sälja och således 

kan konsulterna själv hjälpa till att bidra med detta. Många konsultbolag använder någon av 

deras konferenser för att främja detta, något jag anser är ett bra sätt att sprida detta.  

 

Att sprida information och strategi kring användningen av interna IT-system är enligt 

Kaufman och Horton (2014) en framgångsfaktor för att kamma hem investeringen. Jag anser 

därför att företaget, och andra IT-konsultföretag i Sverige, bör satsa på att involvera 

användarna så mycket som möjligt i detta. Inte minst för att fånga in problem såsom det 

Respondent C beskriver om begränsningarna med att logga in i CRM-systemet med hjälp av 

VPN-uppkoppling, men även för att öka användningen och därmed kunskapen om systemet 

internt.  

Utmaningar: 

 IT och Organisation, att förstå likheter, skillnader och beroenden 

 Mobilitet, begränsningar såsom VPN-uppkoppling  

 

Framgångsfaktorer: 

 Involvera användarna i såväl tekniska som organisatoriska förändringar 

 
 

5.3. IT-systemet och dess anpassning till verksamhetsprocesserna 

Affär 

IT- 
system 

Verksamhet 
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Det observerade företaget använder idag ett CRM-system som är .NET-baserat (Microsoft 

Dynamics CRM), något som enligt Wei (2010) innebär fördelar såsom låga kostnader, 

säkerhet, flexibilitet och skalbarhet. Att hålla detta till ett strikt standardsystem är förmodligen 

lättare sagt än gjort eftersom det oftast finns processer eller metoder som företaget tillämpar som 

helt enkelt inte stöds av IT-systemet. Att däremot följa en del av den standard som systemet 

tillhandahåller anser jag vara klokt då det ur förvaltningssynpunkt är lättare och mindre 

kostsamt att underhålla. Det är alltså något som bör beaktas när ett internt system för 

marknadsföring och försäljning av IT-baserade konsulttjänster ska sättas upp. Även om 

förvaltningen enligt respondent C nyligen har förbättras menar jag att det är svårt att upprätthålla 

eftersom det liksom respondenterna och bland annat Elonen & Artto (2003) finns en stor 

utmaning i att få tid och resurser att driva interna projekt. Detsamma borde enligt mig gälla 

förvaltning av interna IT-system eftersom detta kan ses som en typ av internprojekt enligt 

definitionen ”underhåll” som ges av Shenhar m.fl. (2002). 

Att hålla data i IT-systemet uppdaterat kräver troligtvis en anpassning, och företaget i studien har 

enligt respondenterna en automatisk koppling till ett adressregister som gör att kundernas 

information hålls up-to-date. Detta anser jag vara en acceptabel anpassning, även om det såklart 

kräver att kompetens kring att underhålla den med fördel behöver finnas internt på företaget. 

Att göra anpassningar i ett IT-system för att förenkla och effektivisera 

verksamhetsprocesserna kan enligt mig motiveras genom att rapportering och uppföljning blir 

bättre av det. Som Respondent B berättar är det snabbaste sättet att göra någonting på oftast det 

sätt man använder. Om det interna CRM-systemet inte stödjer snabb aktivitetsregistrering såsom 

mötesanteckningar vid säljmöten kommer alltså inte säljarna att registrera detta, vilket leder till 

att uppföljning och rapportering blir lidande. Jag anser därför att ett sätt att förbättra 

marknadsförings- och säljfunktionen på ett IT-konsultföretag är att installera lösningar som 

förenklar användningen av IT-systemen, som exempelvis Outlook-klienten som 

respondenterna nämner i intervjun. Att öppna upp VPN-kravet skulle även det förenkla och 

förbättra säljarnas möjligheter att hantera kundinformation ute på fältet, något som enligt mig är 

anledning nog undersöka möjligheten att öppna upp så att man når systemet utifrån. Med 

säkerhetsaspekten i åtanke förstås, eftersom det kan finnas känslig information i systemet som 

man vill skydda. 

Jag anser att marknadsföring och försäljning av IT-konsulttjänster i Sverige idag kan göras 

lättare och bättre genom att utveckla de IT-system som används internt för att stödja de 

viktigaste komponenterna inom detta, såsom kundrelationen och långsiktigheten. Stöd för 

segmentering är förstås också en viktig del i ett CRM-system eftersom det är avgörande för 

vilka som nås av de marknadsförings- och säljaktiviteter som företaget genomför. 

 

 

 
 

5.4. Utmaningar med förvaltning av interna IT-system 

Alla tre respondenter håller med om att de interna IT-systemen behöver förvaltas aktivt och att 

det ofta prioriteras ned. Detta är i enlighet med var Elonen & Artto (2003) kommer fram till då 

de har med prioritering av resurser som en av de största utmaningarna med internprojekt. De 

sex problemområden som Elon & Artto (2003) presenterade i deras studie jämförs nedan med 

identifierade problem i den här uppsatsen: 
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Tabell 3. Jämförelse av utmaningar med internprojekt mellan Elonen & Artto (2002) och den här uppsatsen. 

 

# Elonen & Arrto (2002) Denna uppsats 
1 Otillräckliga aktiviteter på projektnivå Icke-definierade krav från verksamheten 

2 Brist på resurser, kompetens och metoder Resursbrist, in-house-lösningar 

3 Brist på engagemang, oklara roller och 
ansvarsområden 

Bristfällig prioritering från ledning och konsulter 

4 Otillräckliga aktiviteter portföljnivå Odefinierad förvaltning 

5 Otillräcklig informationsspridning Dålig intern kommunikation och 
informationsspridning 

6 Otillräcklig hantering av projektorienterad 
affär 

Provisionsbaserad lönemodell 

 

 
Tid och pengar är alltid den stora bristvaran, och när företag som säljer tjänster ska börja lägga tid 

på interna projekt så blir kostnaden dubbel. Med detta menar jag att konsulten som utför 

projektet internt dels inte debiterar ute hos kund och dessutom ska ha betalt för den tid som 

läggs på internprojektet. För att finansiera ett internt projekt krävs därför ett Business Case där 

investeringens ROI (Return on Investment) är hög och snabb. Det som respondent A och C 

nämner angående lönemodellen är klassiskt för IT-konsultföretag eftersom både företag och 

konsult gynnas av hög debiteringsgrad hos konsulterna. Detta gör att utmaningen med 

finansiering blir extra stor vid internprojekt hos dessa typer av företag. Interna funktioner 

såsom marknadsföring och försäljning blir lidande, eftersom dessa funktioner ofta stöttas 

internt genom ett eller flera IT-system. Internprojekt av dessa slag bör då enligt mig ses som en 

investering, likt en investering i humankapital där konsulterna skickas på utbildningar och kurser 

för att kunna leverera bättre på kundsidan. Alternativet är att outsourca genom att ta in externa 

konsulter för dessa projekt, men nedsidan med detta är dock förstås att kompetensen kring 

lösningen inte längre finns internt (in-house), och det blir därmed dyrare att förvalta. För att hålla 

dessa kostnader nere är förstås en annan åtgärd att hålla anpassningarna nere, vilket bör göra 

det lättare att förvalta men också lättare att vidareutveckla systemet eftersom det då finns 

mindre anpassningar att ta hänsyn till. 

Att verksamheten inte har haft möjlighet att definiera krav gällande marknadsförings- och 

säljfunktioner i det interna CRM-systemet är enligt mig ett resultat av dålig förvaltning och 

framförallt dålig kommunikation internt på företaget. Detta kan dock bli bättre genom att 

kommunicera ut förändringar i förvaltning och informera om kommande projekt inom ramen för 

förvaltningen där användarna i organisationen har möjlighet att påverka. 

En spaning som jag identifierat under uppsatsens gång är att ”förvaltningen” av de 

marknadsförings- och säljstrategier som företaget använder sig inte är lika definierade som den 

förvaltning som finns av de interna IT-systemen. Ofta är de IT-processerna dokumenterade och 

rollsatta, medan modeller för strategi och till exempel marknadsföring är konstant. Att förvalta 

en marknadsförings- eller säljstrategi ungefär på samma sätt som man skulle förvalta ett IT-

system anser jag kan vara en lyckad väg framåt. Om man utser en eller flera förvaltningsledare 

över verksamhetens processer och strategier och samtidigt har en förvaltare på IT-systemsidan 

kan dessa bidra till att den totala förvaltningen och fruktsamheten från denna inom företaget 

blir mer lyckosam än om den saknades helt. 
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Figur 8. Förvaltning som en integrerad funktion, egen illustration. 

 
Att hålla de interna IT-systemen ständigt uppdaterade med ny funktionalitet och vara i 

framkant med de senaste lösningarna är enligt mig ett bra sätt att föregå som ett ”gott 

exempel” inför sina kunder. Respondent A nämnde tidigare att företag inom IT- 

konsultbranschen ofta är ”skomakarens barn”, det vill säga man lever inte som man lär. Detta 

anser jag kan vara skadligt för företagets varumärke och förtroende hos kunderna och därför bör 

man satsa på förvaltningen internt. 

 

Kort och gott; Man måste förvalta IT för att sälja IT. 

 

Framgångsfaktorer: 

 Enkelhet, hålla IT-system standardiserade 

 

 Förvaltning av IT-system såväl som marknadsförings- och säljstrategier 

Förvaltning 

Förvaltning 
IT 

Förvaltning 
verksamhet 
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6. Slutsats 

Här sammanfattas uppsatsens resultat genom att först besvara de forskningsfrågor som inledde uppsatsen. 

Därefter listas de framgångsfaktorer och utmaningar som tagits fram under analysen, först aggregerat i 

punktform och sedan i en egenframtagen modell för att grafiskt tydliggöra hur de kan sättas i relation till 

varandra. 

 

Som sammanfattning vill jag i detta kapital besvara de inledande forskningsfrågorna som 

återigen presenteras nedan: 

 Hur kan ett svenskt IT-konsultföretag anpassa sitt interna IT-system efter 

verksamhetens marknadsförings- och säljbehov för att på ett effektivt sätt nå rätt 

kunder inom branschen? 

Slutsatsen är det observerade IT-konsultföretaget bör investera (tid och/eller pengar) i 

förvaltning som förbättrar IT- systemfunktionerna internt för att passa marknadsförings- och 

säljbehovet bättre i organisationen. Ett bra sätt att marknadsföra IT-konsulttjänster är att bygga 

upp ett starkt varumärke samt göra kunderna nöjda och således få dem att sprida företagets 

erbjudanden via word-of-mouth, något som kan stödjas genom ett väl uppsatt CRM-system 

om detta används på rätt sätt. Att utbilda verksamheten så att de får kunskap om och kan 

använda de funktioner som finns är det bästa sättet att säkerställa detta. 

o Räcker detta eller är det marknadsmodellen som behöver omformas 

om för att passa de IT-verktyg som redan finns? 

Marknadsförings- och säljmodellerna bör ses över eller ”förvaltas” på samma sätt som vilket IT-

system som helst. I denna uppsats framgår att IT-system som supporterar interna funktioner 

behöver ges tid och resurser att förvaltas, men detsamma gäller även för modellerna eftersom en 

stor del av hur kunderna uppfattar företaget är genom dessa. Att detta glöms eller 

prioriteras ned är ett faktum men enligt mig är det ett av de största framgångsrecepten för att slå 

sig in och förankra sin plats på den svenska IT-konsultmarknaden. 

För att lyckas med ett internt projekt som syftar till att förbättra IT-systemet som stöd för 

marknadsföring och försäljning av IT-konsulttjänster på ett svenskt företag listar jag 

nedan ett antal utmaningar  att ta hänsyn till men också flera framgångsfaktorer. Dessa menar jag 

kommer kunna hjälpa inte bara det observerade företaget i den här uppsatsen, men även andra 

svenska IT-konsultföretag som behöver se över sina interna IT-system för sälj och marknadsföring. 

Framgångsfaktorerna presenteras för enkelhetens skull först i punktform utifrån analysen, nu 

kategoriserade enligt ett ”fundament” som består av IT och Användare eftersom jag anser att de är 

en förutsättning för att kunna arbeta med de två grundpelarna som utgörs av Marknadsföring och 

Försäljning. Kopplade till dessa finns utmaningarna som kan vara relaterade till en enskild eller 

flera delar, de därför inte kategoriserade i punktlistan. 

Framgångsfaktorerna markeras med bokstav a-q och utmaningarna med siffrorna 1-9 för att underlätta 

för läsaren att navigera i modellen. 
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Framgångsfaktorer: 
 
Marknadsföring 

 a. Kvalitét/Professionalism som ledord - Kvalitét och professionalism som ledord i levererade 

tjänster  

 b. Relationsbyggande - God relation till kund, få denne att känna sig viktig 

 c. Anställ duktiga konsulter - Duktiga konsulter som kan ge bra bild av företaget 

 d. Långsiktighet/Varumärkesbyggande - Långsiktig försäljningsstrategi, ”röra upp damm” 

tidigt som ger resultat långt senare 

 e. Digitalisering - Digitalisering för att minska kostnader 

 f. Partnerskap/Samarbeten - Satsa på partnerskap och samarbeten, t.ex samarbeta med en PR-

byrå 

Försäljning 

 g. Kontinuitet - Återkommande utskick och säljmöten/-samtal 

 h. Lösningsorienterad försäljning - Lösningsorienterad försäljning för nöjda kunder som kan 

sprida gott rykte  

 i. Uppföljning på kampanjer/möten - Uppföljning och rapportering av kampanjer/säljmöten 

 j. Merförsäljning - Bredda utbudet av IT-konsulttjänster för möjlighet till merförsäljning  

IT 

 k. Standardiserat - Enkelhet, hålla IT-system standardiserade 

 l. Intern IT-förvaltning - Möjlighet till bättre interna IT-systemlösningar om kompetensen 

kring det finns internt. 

 m. Segmentering - Möjlighet till segmentering på konto- och kontaktnivå 

Användare 

 n. Förvalta strategi - Förvaltning av IT-system såväl som marknadsförings- och säljstrategier  

 o. Engagemang - Involvera användarna i såväl tekniska som organisatoriska förändringar 

 p. Utbildning - Intern utbildning om företagets marknadsförings- och säljstrategier 

 q. Kommunikation - Intern kommunikation för kännedom om kontakttillfällen med kunden 

 

 

Utmaningar: 

 

 1. Positionering - Positionera sig på en konkurrensutsatt marknad 

 2. Dåligt rykte - Dåligt rykte kan spridas av missnöjda kunder, gäller att ha dem på sin sida 
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 3. Komplex ”produkt” - Tjänster kring IT-projekt är ofta komplexa och därmed svårare att 

sälja 

 4. Prioritera interntid - Avsaknad av tid och resurser att kunna prioritera intern 

utbildning  

 5. IT/Organisation - IT och Organisation, att förstå likheter, skillnader och beroenden  

 6. Tid till förvaltning - Förvaltning, speciellt om IT-systemet är komplext  

 7. Plattform - Att ha ett bra IT-stöd för relationsbyggande  

 8. Mobilitet - Mobilitet, begränsningar såsom VPN-uppkoppling  

 9. Mediebrus - Mycket kommunikation genom e-mail ökar risken att försvinna i mängden 

 

 

Figur 9. Egenframtagen modell för framgångsfaktorer samt utmaningar att ta hänsyn till vid ett framtida 

projekt som syftar till att förbättra IT-systemet och verksamhetsprocesserna kring marknadsförings- och 

säljstrategier på ett IT- konsultföretag. 
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7. Reflektion, kritik samt förslag på vidare forskning 
Jag kommer i det här stycket att reflektera över uppsatsens framfart samt kritiskt granska de resultat som 

uppkommit. 
 

7.1. Reflektion 

Jag anser att uppsatsen har varit intressant att genomföra från början till slut, om än mer 

intressant ju närmare ett resultat jag kom. Jag har fått fler infallsvinklar på utmaningar och 

förbättringsförslag som jag inte tidigare hade. Detta kommer dels gynna mig som 

förvaltningsansvarig för det interna IT-systemet på mitt företag och i framtida IT-karriär, men 

även för mig som forskare när jag tar del av liknande forskning framöver. 

Under forskningsprocessen har jag utvecklats genom att få större respekt för att människor 

tänker olika, har olika erfarenheter och därmed olika önskemål på vad ett IT-system ska 

innehålla för funktioner. Detta anser jag är en viktig lärdom att bära med sig när man arbetar 

med verksamhetskritiska IT-projekt. 

Syftet med uppsatsen var att lista framgångsfaktorer för att hjälpa det företag jag själv jobbar 

på, vilket har varit en viktig morot i producerandet av uppsatsen då jag vet att den tid jag lägger 

ner kommer att gynna mina kollegor och också mig själv framöver. Jag som förvaltningsledare 

av IT-systemet som hanterar sälj- och marknadsföring på företaget kommer med min nyvunna 

kunskap kunna vidare förvalta och utveckla systemet för att passa vår organisation och vårt 

arbetssätt bättre. Metoden som användes i uppsatsen för att nå fram till resultatet passade 

således uppsatsens och mitt eget syfte. 

Det finns såklart begränsningar med att jobba fulltid och samtidigt skriva en uppsats som även den 

kräver ett fulltidsengagemang. Jag har genom att genomföra detta fått större respekt för 

forskningen som sådan men även internprojekt som av många IT-konsulter bedrivs helt eller 

delvis på fritiden vilket gör att personliga intressen behöver väljas bort. 

De resultat som uppsatsen bidrar till är dels att IT-systemet har en chans att bli förbättrat men 

även att min egen kompetens kring området har vidgas. Jag har för avsikt att rikta min framtida 

karriär mot sälj- och marknadsfunktionen, varför bidraget i den här uppsatsen har varit viktigt 

för egen del. 

 

7.2. Kritik 

Tidsbristen har gjort att omfattningen på uppsatsen hade kunna varit större, med fler 

intervjupersoner eller företag inkluderade. En bredare empirisk insamling hade förstås gett ett 

mer generaliserbart resultat och även bidra till högre grad av trovärdighet. Jag anser dock att 

resultatet går att generalisera eftersom intervjupersonerna som ingår i uppsatsen sammanlagt har 

lång erfarenhet av IT-system som stöd för marknadsförings- och säljfunktioner på flera olika IT-

tjänsteföretag. 

Kritiker kan även påpeka att analysdelen inte är tillräckligt genomarbetat om man jämför med till 

exempel introduktion- eller metodavsnittet. Detta har främst tidsbristen som orsak men jag 

anser ändå att den är tillräckligt genomarbetad för att kunna bidra med uppsatsens syfte som är 

att hjälpa och vara rådgivande åt andra svenska IT-konsultföretag med hur de kan anpassa och 

använda sina IT-system i marknadsföring- och säljsyfte. 

Andra svenska IT-konsultföretag kan ta del av resultatet i den här uppsatsen för att hantera deras 

egna IT-system som supporterar marknadsförings- och säljfunktionen i deras företag. Detta 
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eftersom svenska IT-konsultföretag troligtvis arbetar på väldigt liknande sätt, något som kan 

intygas genom att många konsulter byter företag med jämna mellanrum vilket gör att 

kompetenser och arbetssätt sprids över företagsgränserna. Något som dock bör tas i åtanke när 

den här uppsatsen läses är att de utmaningar, framgångsfaktorer och råd är framtagna med 

endast ett företag som bakomliggande. Det gör att det inte är garanterat att alla svenska IT- 

konsultföretag bör agera exakt så som jag föreslår. Jag anser dock att det kan ligga som grund för 

hur andra IT-konsultföretag bör arbeta med marknadsföring och att de har möjligheten att 

bygga vidare på strategin utefter egna erfarenheter. 

 
 

7.3. Förslag på vidare forskning 

Det vore intressant att bredda kunskapsinsamlingen kring de modeller och IT-system som 

används på svenska IT-konsultmarknaden idag. I den här uppsatsen har endast intervjuer med 

personer från ett och samma företag ägt rum, men att inkludera flera företag hade eventuella 

skillnader och likheter kunnat jämföras. 

När förbättringsförslagen i den här uppsatsen genomförs praktiskt kommer även en 

uppföljningsstudie på denna vara möjlig. Det skulle kunna innebära att undersöka upplevd 

förbättring/försämring efter projektet samt reflektera över hur man hade kunna göra det 

annorlunda. 

En annan intressant jämförelse skulle vara att undersöka IT-systemstöden för marknadsföring och 

sälj av IT-konsulttjänster utomlands. Jag menar att Sverige är en relativt isolerad marknad vad 

gäller IT-konsulttjänster, men utomlands kan det finnas större företag som använder IT- 

systemen mer globalt. Det vore därför intressant att forska vidare kring detta ämne, fast 

inkludera utländska företag. 

 

Frågor som skulle kunna ligga till grund för vidare forskning är: 

 
 Hur bör man arbeta med marknadsföring och försäljning av IT-konsulttjänster i 

Sverige idag? Vilka framgångsfaktorer finns? 

 Hur ser IT-systemanvändningen för marknadsföring och försäljning av IT- 

konsulttjänster ut globalt? 

 Hur mottas ett internprojekt som har för syfte att förbättra marknadsförings- och 

säljfunktionen av användarna på ett svenskt IT-konsultföretag och hur kan man göra för 

att få ett bättre mottagande? 
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9. Bilaga 1 - Intervjuguide 

 
Denna intervjuguide innehåller frågorna som användes vid insamlingen av empirisk data. I 

metodavsnittet beskrivs att intervjuerna var av semistrukturerad form och att guiden användes 

som ett underlag att utgå ifrån och inte som ett strikt frågeformulär. Det innebär också att 

frågorna inte nödvändigtvis formulerades exakt som de är skrivna nedan utan anpassades och 

kompletterades med följdfrågor utifrån den aktuella situationen. 

 
 

Bakgrundsinformation, roller  samt tidigare erfarenheter 

1. Beskriv kort din roll på företaget, vad du jobbar med samt hur länge har du jobbat 

med det. 

2. Vad har du arbetat med tidigare? 

Arbetssätt för marknadsföring och  försäljning 

1. Hur jobbar du med marknadsföring/försäljning idag? 

2. Vad tror du att det finns för skillnader mellan att marknadsföra och sälja IT- 

konsulttjänster gentemot andra tjänster? 

3. Kan du berätta om en kampanj/försäljning och hur den gick till? 

Användning av IT-system 

4. Vilka IT-system använder du i ditt arbete? 

a. Hur används dem? 

5. Vilka skillnader upplever du i de verktyg du använt tidigare relativt dem du använder 

nu? 

Utmaningar  och förbättringsmöjligheter 

6. Vad tycker du kan förbättras rent IT-systemstödsmässigt för att underlätta dina 

arbetsuppgifter inom marknadsföring/försäljning? 

7. Vilka utmaningar/risker ser du vid internprojekt med syfte att förbättra 

marknadsförings- och säljfunktionen på företaget? 

a. Varför? 

b. Vilka andra initiativ behövs enligt dig för att förbättra marknadsförings- 

och säljfunktionen? 

Tillägg och övriga kommentarer 

8. Har du övriga tillägg eller kommentarer? 


