
10 DM-magasinet 3/4 2017

  Du måste lyckas med konsten att veta vad  
din kund vill ha, och när. Eller, i alla fall få det att 

kännas så. Allt annat är irriterande.  

 J akten på relevans är det alla 
företag brottas med i dag. Att 
du som konsument ens ska 
orka lyssna på mig, säger 
Lena Pierre, partner på Re:, 

ett konsultföretag som hjälpt några av 
Sveriges största företag att utveckla 
kundrelationer genom digitalisering.  

Vi sitter runt ett soffbord tillsammans 
med Lena Pierres kollegor Hannes Bünger 
och Per Willebrand på företagets kontor i 
en ombyggd butik på Sturegatan på 
Östermalm i Stockholm. Det ligger viss 
symbolik i lokalvalet: marknadsplatsen 
har förändrats.  

– Att företag i dag måste arbeta med 
digitalisering och kundcentrering beror på 
att de inte längre kan skicka på mig som 
kund mer information. Det stör oss när 
företag försöker sälja på oss saker vi inte 
vill ha. Därför behöver företag verktyg för 

att identifiera vem som är mottaglig för ett 
visst budskap, och när.  

– Ribban höjs hela tiden. Som kunder är 
vi medvetna om hur mycket företagen vet 
om oss. Vi förväntar oss att de ska använda 
det för att hjälpa oss i vardagen, säger Per 
Willebrand. 

Hannes Bünger fyller i: 
– När jag som kund lämnar ifrån mig 

data, genom att exempelvis dra mitt 
kundkort i en butik, tycker jag att jag har 
gjort min del. ”Jag har delat data med dig 
för att du ska ge mig relevanta erbjudan-
den.” Om butiken där jag alltid köper kaffe 
gång på gång skickar erbjudanden om 
kaffe jag absolut inte vill ha, blir det ett 
glapp i förtroendet. ”Ni vet vad jag dricker. 
Sluta tjata om det där andra märket.”  

Kommunikationen har blivit en del av 
varan. Du säljer inte längre bara en tjänst 
eller en produkt. Din marknadsföring 

måste i sig tillföra kunden värde. En enkel, 
ren produkt kan kunden ofta byta ut mot 
en likvärdig vara. Men bygger du på ett 
antal tjänster som personaliseras, bygger 
du på en nivå som är svårare att kopiera. 
Nyckeln är att sluta försöka maximera 
försäljningen av specifika produkter och i 
stället maximera värdet av din kundstock 
genom att utveckla kommunikationen 
med kunden. 

–Vi är vana vid att lägga stora resurser 
på produktutveckling. Nu måste vi bli lika 
innovativa när det gäller att utveckla 
kundupplevelsen, säger Lena Pierre.  

Per Willebrand: – Sluta berätta om din 
produkt, och hur bra den är, och ta istället 
reda på vilka dina kunder är, vad de 
behöver och när? Alla dina kunder har 
inte samma behov och intressen. De 
befinner sig i olika skeden i kundcykeln. 
För att kunna skapa värde för varje kund 
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och inte störa i onödan, måste du ha koll 
på det.  

Här är det lätt att det uppstår intresse-
konflikter. Produktansvarig för en viss 
vara, som äntligen har fått sin slot i 
kampanjkalendern, vill givetvis att 
budskapet ska nå så många som möjligt. 
Det vill säga att det ska gå ut till alla. 

– Men genom att analysera sin kundbas 
kan företag med ganska stor sannolikhet 
veta att det exempelvis bara är 40 procent 
som är intresserade av produkterna i 
kampanjen. Resten kommer att uppfatta 
utskicket som spam, säger Hannes 
Bünger.

Lena Pierre fortsätter:
– 40 procent är en hög siffra. Konverte-

ringsgraden på e-post ligger i dag inte 
sällan på någon procent. Det kanske 
räcker för att nå målet för antalet sålda 
produkter för den specifika kampanjen. 
Men i praktiken innebär det att du har 
skickat ut spam till 99 procent av dina 
kunder. Spam är som att jag tar en påse 
sopor, sätter på en lapp ”Mvh Lena”, 
stoppar i din brevlåda och tänker att det 
är fint att vi bygger en relation.  

Per Willebrand: – Håll koll på hur 
många som opt-out:ar i samband med 
specifika utskick. Det är ofta en tankestäl-
lare. Var går gränsen för att ett utskick är 
värt det? 

 
DET ÄR STORT fokus på att mäta och att 
samla data. Men all kommunikation är 
inte lika lätt att följa.

– Det finns en risk att man väljer bort 
kanaler som är svåra att mäta och följa 
upp, eftersom de inte automatiskt 

genererar viktiga kunddata. Jag tror att 
det är en farlig väg, säger Lena Pierre och 
fortsätter:

– Dagligvaruhandeln är till exempel 
duktiga på att analysera transaktionsdata. 
De vet däremot nästan inget om vilka pro-
dukter kunderna tittar på i butiken, men 
ställer tillbaka på hyllan igen. Det gör inte 
butikerna mindre viktiga. Print och tv är 
svårare att mäta än onlinekanaler, men de 
går att mäta. Och vi vet att de fortfarande 
skapar närvaro hos kunden.  

Så vad gör du? I grunden handlar det 
om att skifta från produkt- till kundcen-
trerade affärsstrategier. Tillväxt kan 
skapas genom att tillfredsställa kundernas 
behov via individanpassad kommunika-
tion, varor och tjänster. 

Det är en utmanande förändring. Både 
rent tekniskt och kulturellt. 

– Börja med de lätta bitarna, att 
exempelvis personalisera kundupplevel-
sen på webben. Men gör samtidigt en plan 
som sträcker sig över flera år, så att alla de 
investeringar du gör och alla beslut du 
fattar tar dig närmare målet, säger Hannes 
Bünger. 

Du kanske säljer mycket i butik, men 
bygger ändå en app. Inte för att du tror att 

1. Att bli kontaktad av 
företag som försöker sälja 
ytterligare en produkt 
eller en tjänst. (37 %)   
Samtidigt som mer än var 
tredje kund svarar att de blir 
irriterade när de blir ”sålda på” 
vet vi från andra sammanhang 
att kunder uppskattar att få 
tips och guider. Ett vanligt 
misstag är att företag 
kommunicerar med befintliga 
kunder på samma sätt som 
med potentiella kunder.

2. Att bli meddelad att ens 
samtal är viktigt under 
tiden man sitter i en 
telefonkö. (33 %)  
Generellt stör sig många på 
kommunikation som ska 
föreställa personlig, men som  
är uppenbart standardiserad.  
 
3. Att inte få information 
om hur lång telefonkön är. 
(23 %) 
Vi är otåliga och vana att 
kunna hantera saker 

snabbt.  Alltså vill vi veta hur 
lång tid det tar att komma 
fram till en kundtjänst, så att 
vi kan välja om vi vill vänta 
eller ringa senare, eller lösa 
det på annat sätt.
 
4. När företag tar kontakt 
vid fel tidpunkt eller med 
irrelevant information. 
(22 %) 
Att ta reda på vad som är rätt 
tidpunkt och vad som är 
relevant information är en av 

de stora utmaningarna för 
företag i dag. Det gäller att 
lära känna sina kunders 
cykler: vad de vill ha och när. 
 
5. Att bli ombedd att 
uppge samma uppgifter 
mer än en gång. (20 %)   
Det kan verka oskyldigt att be 
kunden ange exempelvis 
personnummer vid varje 
kontaktyta, men det irriterar 
många. Håll koll på vad du 
redan frågat om.

Källa: Wiraya Rapport 2017 – Kunderna är missnöjda med företagens kundkommunikation. 

du kommer att sälja via appen, men för att 
skapa en närvaro hos kunden. Och, inte 
minst, för att den samlar in data om 
kunden.  

Rent tekniskt: Vad behöver man för 
lyckas? 

– Du behöver skapa enkel access till 
strukturerad data. Företag har ofta mycket 
av den data de behöver, men den ligger 
utspridd i öar. I ett system finns data från 
webben. I andra transaktionsdata. Det gör 
att man inte har en vy över kunden. Den 
datan måste samlas.  Sedan behöver du 
systemstöd för att kommunicera med 
dina kunder, koordinerat över de kanaler 
ditt företag använder, säger Hannes 
Bünger.

Per Willebrand: – Många företag 
överskattar hur många kunder de har på 
grund av dubbletter. Det kan ge en så skev 
bild av kunderna att det påverkar 
affärsavgörande beslut.  

OM KUNDEN exempelvis beter sig olika 
den handlar på nätet och i butik, tror 
många företag att de har två kunder med 
två olika beteenden, i stället för en kund 
vars beteende skiljer sig åt i olika 
kontexter. Kundresan är i dag komplex. 
Den rör sig ofta över flera kanaler. Du 
behöver ständigt ifrågasätta det du tror att 
du vet. Alla dina antaganden om din 
målgrupp kommer inte att vara rätt vid 
första försöket. Gör tester. Använd 
kontrollgrupper.  

– Och missa inte att ta vara på fram-
gångar. Skapa success cases för att visa att 
ni är på rätt väg och säkra budget internt 
för nästa steg, säger Hannes Bünger. 

”Många företag 
överskattar hur 
många kunder 

de har på grund 
av dubbletter.” 

DE  FEM SAKERNA  SOM IRRITERAR SVENSKA KUNDER MEST
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– Det kan kräva hur mycket resurser som helst 
att jobba med CRM. Men du kan också få stor 
effekt med små medel, säger Lina Forsström, 
CRM-chef PostNord.  

Nå rätt kund 
vid rätt tillfälle

 R ent tekniskt kan vi göra 
otroligt mycket när det 
gäller CRM i dag. Vi 
kan till exempel med 
exakthet ringa in nya 

potentiella kunder genom tvillinganalys. 
Men du måste ställa dig frågan vad du vill 
åstadkomma: ”I vilken utsträckning 
behöver du vårda befintliga kunder, hitta 
nya och återvinna gamla? Och hur ska ni 
vikta era insatser utifrån det?” 

– Generellt sett lägger många företag 
fortfarande för stort fokus på att jaga nya 
kunder, jämfört med att faktiskt ta hand 
om och utveckla relationen till de kunder 
de redan har, säger Lina Forsström.

I dag hjälper PostNord allt fler företag 

”Vi vet också 
att en kombina-
tion av digitala 

och fysiska  
kanaler ofta ger 

högre effekt.”  

– Generellt sett lägger många företag 
fortfarande för stort fokus på att jaga nya 
kunder, säger Lina Forsström, CRM-chef 
PostNord.

 

37%
av svenska kunder blir irriterade  

när de blir ”sålda på” som om 
de inte redan var kunder. 

Källa: Wiraya Rapport 2017. 

att analysera kunddata för att fördjupa 
kundrelationen. Att exempelvis identifiera 
var i kundcykeln en individ befinner sig, 
så att rätt kommunikation går ut vid rätt 
tillfälle. Och inte minst, att välja kanal-
mix.  

– Olika budskap når olika kunder i 
olika kanaler. Det har vi stor kunskap om 
på PostNord. Vi vet vilka som är mest 
benägna att öppna och agera på ett digitalt 
DR-utskick och vilka som uppskattar ett 
fysiskt. Vi vet också att en kombination av 
digitala och fysiska kanaler ofta ger högre 
effekt.  

Det är kunskap PostNord använder när 
de kopplar kundanalys till utskick.  

– Content, exempelvis kundtidningar, 
är en uppskattad form av kundvårdande 
och lojalitetsskapande marknadskommu-
nikation. På det området hjälper vi 
kunder att analysera data för att skapa edi-
tioner, så att även printprodukter blir 
individanpassade.

 

TEMA: MODERN CRM 
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TEMA: MODERN CRM 

Lördag 21.45: 
Hårdrockare. 
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Därför gör kunder slut 
När Wiraya frågade 1 440 konsumenter i Sverige om varför de bytt 
bank, telekom-, försäkrings- eller elbolag under 2017 svarade hela 57 
procent svarade att de inte hade sagt upp avtalet om de känt sig 
uppskattade av leverantören.  

– Var tredje kund i undersökningen hade bytt leverantör under året. 
Huvudinsikten var att trots att många företag säger sig jobba med 
kundnöjdhet, känner sig kunderna inte speciellt uppskattade. Flera av 
de saker kunderna irriterade sig på är lätta att åtgärda, säger Oskar 
Klingberg, vd för Wiraya, som utvecklar mjukvara för automation inom 
kundkommunikation.  

Undersökningen visar också att befintliga kunder upplevelser att de 
är förfördelade jämfört med nya kunder. 68 procent av de som sagt 
upp ett avtal under året uppfattade att nya kunder fick bättre 
erbjudanden än de själva. 

– Förmånliga introduktionserbjudanden är vanliga. Frågan är hur 
effektiva de är. Forskning visar att det kostar mellan fem och tjugotre 
gånger mer att skaffa en ny kund, än att behålla en befintlig. Är det då 
rimligt att prioritera kampanjer som får befintliga kunder att uppleva 
att de förlorar på att fortsätta att vara kund? säger Oskar Klingberg.   

Se fler siffror på sidan 13.

BLI EN BÄTTRE REALIST 
Baserat på hur din kundbas ser ut, är 
det realistiskt att öka försäljningen av 

en viss vara med 5 procent? Om du säljer 
kaffe: kommer dina kunder dricka 5 procent 
mer kaffe nästa år? Troligtvis inte. Du kan 
alltså inte räkna med att sälja mer av 
samma till befintliga kunder.  

Men du kan till exempel utnyttja det du 
vet om hur priskänsliga dina kunder är. 
Skicka färre rea-erbjudanden till kunder 
som inte är priskänsliga, och ersätt med 
exklusivare erbjudanden. Det höjer dina 
marginaler.

SE BORTOM SIFFRORNA
Vi vill inte alltid bli sålda på som den 
vi är, utan den vi vill vara. Alltså vill vi 

inte alltid få erbjudanden som summerar 
vår köphistorik.

HAKA INTE UPP DIG  
Se till att din kommunikation kan 
växla mellan ”här och nu” och 

”tidigare” när du personaliserar. Om du inte 
vet vad kunden är intresserad av just nu: 
bygg personaliseringen på historik.  Men så 
fort kunden ”här och nu” visar intresse för 
något på webben: byt fokus och personali-

sera efter den nya informationen. En 
klassiker är att förfölja kunden via 
retargeting för något den precis köpt. Om 
en kund inte klickat på din annons efter ett 
visst antal visningar, måste du släppa det. 

VINN ÖVER DINA VELARE 
Om du ser att någon återkommande 
tittar på en produkt, utan att köpa: då 

ligger du kanske för högt i pris. Ett riktat 
erbjudande på 20 procent fångar den 
kunden, men du behåller dina marginaler 
hos övriga kunder.  

FRÅGA INTE OM PREFERENSER  
Tycke och smak kan förändras snabbt 
och är beroende av de sammanhang 

kunder befinner sig i.  Fråga aldrig om det. 
Vi är inte heller alltid helt ärliga när vi 
svarar på frågor. ”När vi frågade sa du att 
ekologiskt är viktigt för dig, men du köper 
aldrig en enda ekologisk vara. Ska vi då 
trycka på vår ekokampanj till dig?”  

Din fråga ska kännas som en service. 
Svenskar är duktiga på att lämna ifrån sig 
information. Men fråga bara om sådant som 
har en direkt koppling till upplevt värde för 
kund.   

”KUNDER ÄR 
VÄRDA BRA 
INFORMATION” 
– Vi använder få värdeord 
och håller oss i stället 
till fakta om 
produkten och på 
vilket sätt det är 
bra för kunden, 
säger Anders Wall, 
vd på Dormy Golf. 

– Vi är noga med att 
bara presentera produkter vi tror 
på, och använder inte billiga 
lockprodukter. Kunden ska inte 
läsa om en produkt i ett utskick, 
gå till butiken för att köpa och då 
bli påsåld en annan produkt ”för 
den där i utskicket vill du 
egentligen inte ha”. 

Anders Walls tre frågor du bör 
ställa dig själv innan du skickar 
DR: 
1.  Tror du verkligen att kunden är 

intresserad av det här?  
2.  Om kunden kommer in i en 

butik, skulle du rekommendera 
just den produkten till kunden?  

3.   Kommer kunden tycka att det 
är värdefullt att få ett erbju-
dande om produkten just nu?  
Läs mer om hur Dormy Golf 

     jobbar med CRM på nästa sida.

Så lyfter du din mark-
nadsföring och försäljning 
med bra CRM-arbete.   

1

2

3

4

5

SNABBA
INSIKTER
FRÅN RE: 5

– Var tredje 
kund hade bytt 
leverantör 
under året, 
säger Oskar 
Klingberg, vd 
Wiraya. 
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  Det är viktigare att kunderna drar kundkortet när de 
handlar, än att vi får betalt, säger Anders Wall, vd för  
butikskedjan Dormy Golf. 
 TEXT: MARIE-LOUISE OLSEN FOTO: SAMUEL UNÉUS

” Vi jagar inte     
  nya kunder”

BAKOM KULISSEN: 
DORMY GOLF

DORMY GOLF 

Ägare: Lars Johansson och Mats 
Hedlund. 
Omsättning 2016: 446 mkr. 
Antal butiker: 12 fysiska och en online.  
Antal medarbetare: 120 fast anställda 
och lika många säsongsanställda. 

 FL
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– Inte vad de säger att de vill ha, utan 
”Så här köper de”. Vilka produktkategorier, 
vilka varor. Vem köper på rea. Vem är först 
på nyheterna – det styr all vår kundkom-
munikation, säger Anders Wall och 
tillägger:

 – För att nya medarbetare ska få en 
känsla för hur mycket den informationen 
betyder, brukar vi säga att det är viktigare 
att kunderna drar kundkortet när de 
handlar, än att vi får betalt. 

 Alla som är med i Dormy Bonus får 
klubbens månadsbrev. Det är kortfattat: 
klassisk utbudsannonsering med pris och 
produkt. Utöver det gör Dormy runt 45 

adresserade direktutskick om året: fysiska 
och digitala. Dessa har fokus på specifika 
produktkategorier, eller erbjudanden från 
en viss leverantör, och innehåller mer 
utförlig information. Alla kampanjer 
gäller för alla i kundklubben, men alla får 
inte alla utskick. 

– När man får ett utskick från Dormy, 
ska man veta att det är värt att öppna. Att 
det innehåller något man är intresserad av, 
säger Anders Wall.  

OCH DET VERKAR fungera: Dormy har en 
öppningsfrekvens på mellan 45 och 55 
procent. 

Så hur väljer man? Vem ska få, vem ska 
bli utan? 

– Säg att det kommer en ny regnjacka, 
med ny teknologi, från ett premiumvaru-
märke. Då gör vi ett urval med kunder 
som köpt i premiumsegmentet, kläder 
eller klubbor. Sen börjar vi filtrera bort. 
Den som har köpt en liknande produkt de 
senaste 12 till 24 månaderna får inte 
erbjudandet, till exempel.

 Få svenska företag kan skryta 
om att ha så stor marknads-
andel som Dormy Golf. 
Den kedja av butiker som 
ägarna Lars Johansson och 

Mats Hedlund de senaste 20 åren har 
byggt upp står för halva försäljningen av 
golfartiklar i Sverige. Men historien 
började med en liten shop på Askersunds 
GK.

– Mats [grundaren, reds anm] kände 
alla på banan. Han visste hur de spelade 
och vad de hade i bagen. Han var 
CRM-systemet. I dag har vi 12 stora 
butiker, men det är fortfarande lika viktigt 
för oss att känna våra kunder. Vi ligger på 
över 98 procent identifikation på köp i 
butik. I e-handeln är det 100 procent, 
säger Anders Wall, vd för Dormy.

Kundklubben, Dormy Bonus, är 
populär.  Runt två tredjedelar av alla 
svenska golfare är medlemmar i den. Och 
eftersom all data från köp i butik och 
online går in i samma system, vet Dormy 
hur deras kunder beter sig. 
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gen skickade de ut en Cyber Monday-
kampanj för att påminna om att erbjudan-
dena var på väg att ta slut. 

– Vi hade en dialog om vi skulle skicka 
till alla igen eller om vi bara skulle skicka 
till dem som öppnat. 

De bestämde sig för det sistnämnda, 
men skickade till en kontrollgrupp bland 
dem som inte öppnat torsdagsmejlet. 

– Vi jobbar mycket med kontrollgrup-
per. Jag var övertygad om att de som inte 
öppnat det första mejlet, inte heller skulle 
öppna påminnelsen. 

”De gillar kanske oss som tusan i 
maj och juni, men just då tänker de 

’nu ska jag köpa längdskidor’.”
Hellre för smalt, än för brett, är mottot. 
– Vi försöker hålla det i en tajt grupp. 

Jag tror den återhållsamheten är en av 
nycklarna till att så många väljer att vara 
med i Dormy Bonus, och att vi har så hög 
öppningsfrekvens på våra utskick. Det, 
och att vi jobbar mycket med att testa våra 
teorier, säger Anders Wall. 

SOM EXEMPEL TAR Anders Wall Black 
Friday-kampanjen förra hösten. Mejlet 
gick ut på torsdagen och låg inom den 
vanliga öppningsfrekvensen. På månda-

55%
Så hög är Dormys 
öppningsfrekvens 

på utskicken.  

– När man får ett 
utskick från Dormy, 
ska man veta att 
det är värt att 
öppna, säger 
Anders Wall, vd. 

Och Anders Wall hade rätt: Bland dem 
som öppnat det första mejlet var öpp-
ningsfrekvensen hela 67 procent. I 
kontrollgruppen låg den på 12 procent. 

– De som inte öppnat torsdagsmejlet var 
inte intresserade av att köpa golf i 
november. De gillar kanske oss som tusan 
i maj och juni, men just då tänker de ’nu 
ska jag köpa längdskidor’. 

Den största enskilda satsningen är 
katalogen. En printprodukt som varje år 
skickas ut till alla medlemmar i Svenska 
Golfförbundet. Det är den enda Dormy-
kampanjen som även riktar sig till 
icke-kunder.  

– Vi har valt att inte jaga nya kunder, trots 
att runt 50 000 personer börjar spela golf 
varje år. För oss är den bästa marknads-
föringen att ta hand om de kunder vi har. De 
är våra ambassadörer ute på golfbanorna.   



MATHEW SWEEZEY
OM FÖRÄNDRING

Samma snack  
– olika resultat 

   Hög- och lågpresterande marknadsförare gör 
samma saker. Men de högpresterande får dubbel 
avkastning. Mathew Sweezey vet varför. 
TEXT: MARIE-LOUISE OLSEN  FOTO: KATE LAMB
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– TÄNK PÅ DET. Kunskap bygger på tidigare erfaren-
heter. Ofta utvecklas den stegvis. Men ibland händer 
saker som stjälper allt över ända. Nu har det hänt, säger 
Mathew Sweezey. 

Han är Principal of Marketing Insights på Salesforce 
och författare till boken Marketing Automation for 
Dummies: 

– Betydelsen av ordet marknadsföring och dess roll i 
en organisation kommer från en tid jag brukar 
definiera som ”tidsåldern för begränsad media”, säger 
Mathew Sweezey. 

Den pågick från tidernas begynnelse fram till 2009. 
– Det var en era då media var begränsat i termer av 

vem som hade råd att skapa media och vem som 
kunde distribuera media. 

BEGRÄNSNINGARNA GAV kungar, påvar och företag 
monopol på att föra ut budskap. En missnöjd 
konsument hade inte råd att säga emot. 

– Jämför det med medielandskapet i dag. Sex 
miljarder människor, fler än som har tillgång till rent 
dricksvatten, har mobiltelefon. Och media lagras, allt 
som skrivs om dig är bevarat för evigt. Vi lever i en tid 
av obegränsad media. 

Den andra förändring som inträffat, enligt Mathew 
Sweezey, är att före 2009 var det produkten som 
genererade värde för företag. I dag är produkten ofta 

utbytbar, och det är i stället kundupplevelsen som 
skapar värde. 

– Om man lägger ihop de två förändringarna inser 
man att marknadsförarens roll inte längre är att berätta 
för världen om en produkt, utan att skapa en upple-
velse för kunden. 

Det visar sig att företag är olika framgångsrika i 
detta. 

Mathew Sweezey har studerat vad som skiljer hög- 
och underpresterande organisationer. 

– Det intressanta är att de ofta har samma strategier, 
att till exempel arbeta med content, marketing automa-
tion, lead generation och så vidare. Men de högpreste-
rande får två till tre gånger högre avkastning på sina 
aktiviteter.  

Han grävde vidare. Och hittade en skillnad:
– I högpresterande företag har ledningen köpt idén 

att förutsättningarna förändrats från grunden. De ser 
att det är dyrare att skapa kundupplevelser än att trycka 
ut budskap, och lägger mer pengar på marknadsföring. 

När budgeten växer, börjar enheter inom företaget 
samarbeta. 

– Ledningens engagemang påverkar hela företaget. 
Allt förändras till att skapa en enhetlig positiv 
kundupplevelse. Från att ta in omedelbar feedback i 
produktutvecklingen, till att sluta spela säljmeddelan-
den för kunder som väntar i kön till supporten. 



SWEEZEY:
MINA TRE 
SANNINGAR 
LEDNINGEN  
MÅSTE VARA MED

Ledningen måste köpa att 
marknadsföring inte längre 

är att trycka ut budskap, utan att 
skapa en upplevelse för kunden. 
Det förändrar hur företag arbetar 
från grunden.  

DUBBLA INSATSEN 
Den uråldriga sanningen är 
två procent om året till 

marknadsföring. Det är minimum i 
dag. Vi ser att högpresterande 
företag låter sin marknadsförings-
budget växa med 30 procent om 
året, vilket innebär att den 
fördubblas på mindre än tre år.  

DU MÅSTE HA  
VERKTYGEN

Högpresterande marknads-
föringsorganisationer 

använder tre gånger fler verktyg 
än underpresterande. Det kostar 
pengar. Ofta måste företag 
dessutom investera i nästa steg i 
teknikutvecklingen innan de ser 
vinsterna från tidigare. 
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Mathew Sweezey, Principal 
of Marketing Insights på 
Salesforce, har studerat 
vad som skiljer hög- och 
underpresterande 
organisationer. 


