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The thesis aims to describe the current sales climate in
the context of complex sales in business-to-business.
The purpose is to increase the clients knowledge of
sales and test the clients hypothesis that the sales
climate is changing from Solution Selling to Insight
Selling, further the thesis aims to contribute to the
scientific debate of sales. Solution Selling is
characterized, as the name suggest, by selling of
solution to the customers needs. With Insight Selling
the seller has a provocative approach towards the
customer and the seller is searching for customers in
the need of change. This is a qualitative study
conducted with eight interviews and one focus group.
The analysis shows that the high availability of
information and the digital development have a strong
influence on the current sales climate. The customers
have higher knowledge that leads to higher pressure
on the sales representatives to understand the
technology, processes, organization and business of
the customer. The analysis also show that the
automation of sales increases by e-commerce and
CRM-systems, but the personal contact with the seller
do play an important part in the customer relationship.
In the context of complex sales there is a need for
better and increased collaboration and communication
within the seller organization. There is some support
for a need to change the sales management systems
from today’s financial short-term goals, to a
management system that supports long-term growth
and encourage innovation. The benefits of the shortterm goals are that they are clear and specific which
serves as a high motivator for some salesmen. The
analysis suggests that sellers prefer stable customers
with a regular buying behavior prior to customers in
the need for change that Insight Selling states. It
seems that Solution Selling still are a major part of
todays sales, but Insight Selling may be a method of
differentiation for new companies or in contact with
new customers.
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Sammanfattning
Denna uppsats ämnar till att beskriva nuvarande säljklimat i kontexten av komplex försäljning
i business-to-business. Syftet är att bidra med en kunskapsbas om försäljning till
uppdragsgivaren samt testa uppdragsgivarens hypotes om att säljklimatet förändras från
Solution Selling till Insight Selling, vidare syftar uppsatsen till att bidra till den vetenskapliga
debatten om försäljning. Solution Selling karakteriseras av försäljning av lösningar till
kunders behov, i Insight Selling antar säljaren en utmanade strategi gentemot kunden och
söker efter kunder i behov av förändring. Detta har studerats kvalitativt genom åtta intervjuer
och en fokusgrupp. Analysen visar att nuvarande säljklimat är starkt präglat av tillgången på
information och den digitala utvecklingen, det har höjt kundernas kunskap och detta ställer
nya krav på säljarna att förstå kundernas teknik, processer, organisation, affär etc. Det
framgår även att automatiseringen av försäljning genom e-handel, CRM-system och andra
lösningar ökar, men att den personliga kontakten med en säljare fortfarande fyller en viktig
funktion i kundrelationen. Vidare kan man se att komplex försäljning ställer högre krav på
samarbete och ökad kommunikation internt i organisationen samt att detta brister i flera
organisationer. Adamson et al. (2012) menar att detta kräver en förändring i säljstyrningen
som idag består av kortsiktiga finansiella säljmål, förespråkarna av en förändrad styrning
menar att dagens styrning inte gynnar långsiktig utveckling och ökad innovation. Fördelarna
med de kortsiktiga målen är att de är tydliga och konkreta vilket motiverar vissa säljare.
Analysen tyder på att säljarna föredrar stabila och återkommande kunder framför kunder i
förändring vilket tyder på att Solution Selling fortfarande är mycket aktuellt. Insight Selling
kan dock vara en metod för att differentiera sig mot nya företag eller i kontakten med nya
kunder.
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1 Inledning

”Today your single biggest competitor is not the competition. It's your own customer & their
ability to learn on their own.” – Brent Adamson

Försäljning är en nödvändig och avgörande aktivitet i ett framgångsrikt företagande, en
lyckad försäljning kan vara skillnaden mellan framgång och konkurs. Men vad krävs för en
framgångsrik försäljning? Det finns de som menar att den tekniska utvecklingen och den stora
mängd information som finns tillgänglig idag har förändrat kriterierna för en lyckad
försäljning, de menar att komplexiteten har ökat, kundernas kunskap är högre samt att
kundkraven har ökat (Sharma et al. 2008; Jones et al. 2005; Sharma, 2007; Moncrief &
Marshall, 2005). De menar vidare att en god relation med kunden är avgörande för att nå den
kundinsikt som behövs för att leverera lösningar som möter kundernas krav. Men är en bra
relation och rätt lösning tillräckligt för att nå en framgångsrik försäljning? Enligt Adamson et
al. (2012) är svaret nej, de menar att en god relation är bra, men det är inte tillräckligt för en
lyckad försäljning. De menar att man måste differentiera sig genom att våga utmana kunden
och dess referensramar och därigenom uppmana kunden till förändring och förbättring, det är
förändringen som skapar möjligheter till affärer. Denna uppsats ämnar till att studera
relationen mellan säljare och kund, vad karaktäriserar en bra relation och leder detta till en
lyckad försäljning?
Uppsatsen skrivs på uppdrag från A plus M som är en internationell varumärkes- och
kommunikationsbyrå, de har huvudkontor i Stockholm, men är även närvarande genom
partner byråer i Paris, London, Manchester, New York och Shanghai. A plus M är ett relativt
nystartat företag som har funnits sedan 2010, och har idag elva anställda. Deras kunder finns i
ett brett spektra inom både business-to-business och business-to-consumer miljöer. Under
2011 utvecklade de tillsammans med en kund presentationsverktyget Nomad, som är en iPadbaserad applikation för interaktiva presentationer. (A plus M, 2013; Allabolag, 2013)
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Enligt A plus M har presentationer tidigare varit en enkelriktad kommunikationsform, där
säljaren steg för steg har vandrat igenom en förutbestämd presentation. Det fanns lite
utrymme för kreativitet och möjligheter till att anpassa presentationen i realtid. Verktyget,
Nomad är en teknisk lösning som möjliggör integration mellan kund och säljare, det är ett
dubbelriktat kommunikationsverktyg till skillnad mot Power Point som är en enkelriktad
kommunikation från säljare till kund. I samband med utvecklandet av Nomad publicerades en
artikel om Insight Selling (Adamson et al. 2012) i Harvard Business Review som fångade A
plus Ms uppmärksamhet. Med bakgrund av detta skapades ett projekt att bygga en metodik
och teori kring verktyget. En kunskapsbas om försäljning och framförallt Insight Selling
efterfrågades, då de vill uppnå en unicitet och trovärdighet på marknaden genom att
komplettera verktyget Nomad med en vetenskaplig bakgrund och kontext.

Figur 1 - Innan Nomad (www.aplusm.se)

Figur 2 - Med Nomad (www.aplusm.se)

Figur 1 visar hur man systematiskt går från bild till bild i en Power Point presentation, figur 2
visar hur man obegränsat kan navigera mellan olika bilder i Nomad för att anpassa
presentationen i realtid.
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1.1 Problemformulering
Under utvecklingsarbetet med Nomad har A plus M under samma tid identifierat en
förändring i relationen mellan köpare och säljare, denna förändring bekräftades i Adamsons et
al. (2012) artikel ”The End of Solution Sales”, där en teori om att relationen mellan köpare
och säljare går från Solution Selling till Insight Selling presenteras. Adamson et al. menar att
dagens kunder är pålästa och kunniga tack vare den ökade mängden och tillgängligheten av
information, vilket gör att säljarens uppgift förändras. Dagens kunder vet vad de vill ha och
hur deras problem ska lösas. I dagens säljklimat är det inte tillräckligt att presentera en
lösning för kunden, säljaren måste förstå kundens behov i högre grad och presentera lösningar
som tillgodoser behov som kunden själv inte är medveten om. A plus M har med
utgångspunkt från detta börjat utforska förändringarna i säljklimatet, men problematiken
kring detta är att säljbeteende och säljmetodik är utanför A plus M´s kompetensområde. För
att tillföra den kunskap som saknas inom A plus M´s organisation har de ett samarbete med
Per Englund som i sin tur tar hjälp av Entreprenörskolan för att skapa den kunskapsbas för A
plus M. Förändringens vindar påverkar även A plus M och de har ett behov av att utöka sin
kunskap om sälj och anpassa sin affärsmodell efter detta. Nomad är verktyget och Insight
selling är metoden och dessa ska finna en plats i A plus M’s verksamhet.
En viktig fråga är hur säljklimatets beteendeförändring påverkar olika organisationer, om det
är så att hypotesen är sann, vad innebär det för traditionella organisationsstrukturer? Kommer
detta även medföra en förändring i organisationen? A plus M har en egen teori om att sälj
vandrar bort från säljkårer och blir en naturlig del av hela organisationen, stämmer detta?

1.2 Syfte
Projektet syftar till att verifiera eller falsifiera A plus M´s hypotes som är baserad på
Adamsons et al. (2012) artikel ”The End of Solution Sales”, om att säljklimatet går från
Solution Selling till Insight Selling. Den övergripande hypotesen om säljklimatets förändring
kommer brytas ner i ett antal delhypoteser som prövas mot det empiriska materialet som
samlas in via kvalitativa intervjuer med personer verksamma inom komplex business-tobusiness försäljning. Delhypoteserna har grund i den teori om Insight Selling som presenteras
av Adamson et al. (2012; 2013) och Adamson (2013). Detta beskrivs närmare i metodavsnitt
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3.1.3 Förhållningsätt. Ett parallellt mål är att tillföra kunskap och information om nuvarande
säljklimat till A plus M, då detta inte varit en del av A plus M’s kärnkompetens.
Uppsatsen ämnar till att väcka debatt och problematisera kring vetenskapen om försäljning
och lyfta de iakttaganden författarna mött under uppsatsens genomförande. Denna
argumentation kommer fokusera på den vetenskapliga litteratur som finns tillgänglig om
försäljning, bristen på definition av begrepp samt att marknadsföring och försäljning ofta
behandlas som samma ämne i den akademiska litteraturen.
1. Verifiera eller falsifiera teorierna om Insight Selling genom ställda delhypoteser.
2. Bidra med en kunskapsbas till A plus M.
3. Bidra till den vetenskapliga debatten om sälj.

1.3 Avgränsningar
Inledningsvis togs ett brett grepp om olika säljteorier och säljhistorik men avgränsades under
processens gång mot försäljning av komplexa produkter och lösningar inom business-tobusiness marknaden. Vidare avgränsas teorierna mot relationsförsäljning, kommunikation och
innovation mellan köpar- och säljorganisationerna där Solution Selling och Insight Selling är
nyckelbegrepp. Syftet med denna successiva avgränsning var att skapa en bred teoretisk bas
för att sedan fokusera teorin mot de teorier som var aktuella för uppsatsens syfte.
Det empiriska materialet samlas endast in från representanter i säljorganisationer, det vill säga
att studier av inköpsorganisationer och köpprocesser inte kommer vara en del av denna
uppsats eftersom det ställer krav på en teoretisk referensram om inköp vilket tar fokus och tid
från det ursprungliga uppdraget. Den empiriska studien är avgränsad till representanter
verksamma i Sverige, det finns dock internationella företag representerade i studien, se bilaga
A.
Projektet kommer inte omfatta en marknadsanalys eller framtagning av en affärsmodell för
presentationsverktyget Nomad vilket var den initiala tanken eftersom projektets tidsramar
sätter begränsningar.
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1.4 Försäljning, klimat och säljklimat, en
konceptualisering
Detta avsnitt ämnar till att definiera begrepp som försäljning, säljare och säljklimat för denna
uppsats. Försäljning och säljare har mycket breda definitioner och det finns ett behov av att
rama in dessa definitioner för att närmare svara mot uppsatsens syfte samt förankra begreppen
och dess definition hos läsaren. Försäljning definieras enligt Nationalencyklopedin ([1], 2014)
som “mot vederlag tillhandahållande av vara eller tjänst.“ och säljare definieras som
“person som arbetar med försäljning både i butik och på annat sätt.” ([2]
Nationalencyklopedin, 2014). Enligt dessa definitioner är alla människor som tillhandahåller
varor eller tjänster mot vederlag säljare. Detta är naturligtvis en mycket bred definition, det
betyder till exempel att alla som har en anställning är säljare då de tillhandahåller en tjänst
(sitt arbete) mot vederlag (sin lön). För att smalna av denna definition för att svara mot
uppsatsens syfte kommer säljare definieras som:
Person som arbetar med försäljning av företagets varor eller tjänster.
Detta betyder att alla personer som säljer företagets varor eller tjänster kan anses vara säljare,
alla dessa personer måste inte nödvändigtvis titulera sig säljare, eller vara anställda som
säljare. De kan ha andra roller så som projektledare, konsult, verkställande direktör etc. men
försäljning av företagets varor eller tjänster är en del av deras arbete. Denna uppsats studerar
säljare-kund relationer i ett business-to-business kontext, det vill säga när både säljande och
köpande part är företag eller andra organisationer. Författarna kommer inte att studera
relationen i business-to-consumer, där säljaren möter privatpersoner. Denna inriktning på
uppsatsen är ett önskemål från A plus M, men även en nödvändig avgränsning då klimatet i
business-to-business skiljer sig från business-to-consumer.
Denna uppsats studerar säljklimatet, för detta kommer Benjamin Schneiders definition av
klimat användas för att beskriva säljklimat. Schneiders definition av klimat är den mest
spridda och accepterade definitionen inom organisationsteorin, organisationsklimat definieras
då som ömsesidigt överenskomnas miljöbeskrivningar av organisationens praksis och
procedurer (Ashkanasy, 2008). Schneider (1975) menar att begreppet “klimat” kan i bredare
definition beskrivas som personers molära (helhet) psykologiska beskrivningar som
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karakteriseras av systemets praksis och procedurer. Detta betyder att personer bygger en
uppfattning av klimatet de är verksamma i och att detta fungerar som en referensram för deras
beteende. Denna referensram formas av hur systemet stödjer och uppmuntrar olika beteenden,
det kan handla om strukturella dimensioner så som företagets storlek, belöningssystem (lön
etc.), hierarki med mera, även kulturella dimensioner påverkar referensramen och beteendet.
Enligt Ashkanasy (2008) är det kritiskt att man särskiljer strukturella faktorer och kulturella
faktorer och att det endast är strukturella faktorer som karakteriserar klimatet. Strukturella
faktorer definieras som faktorer som medvetet kan uppfattas och kontrolleras så som styrning
och policys. Kulturella faktorer är normer och värderingar som är svårare att kontrollera. Men
Schneider (1975) påpekar att klimatet byggs upp av personers uppfattning av hur systemet
stödjer och uppmuntrar olika beteenden och klimatet är därmed subjektiva uppfattningar som
påverkas av strukturella och kulturella dimensioner. I denna uppsats väljer författarna att
definitionen av klimat får innefatta både strukturella och kulturella faktorer, då det är
personernas subjektiva uppfattning som bygger klimatet, det gör det ibland svårt att särskilja
strukturella och kulturella faktorer. Till exempel kan hierarki vara både strukturell och
kulturell, det finns en officiell hierarki som kan kontrolleras och kan ses som en strukturell
faktor, men det finns även en inofficiell hierarki som snarare antar en kulturell karaktär. Båda
dessa faktorer påverkar personens uppfattning av referensramen som bygger upp klimatet.
Säljklimat kommer därmed definieras som:
Strukturella och kulturella miljöbeskrivningar av praksis och procedurer i relationen mellan
säljare och kund.
Detta kan beskriva klimat på olika nivåer, på individnivå i den personliga relationen mellan
säljare och kund, på organisatorisk nivå i relationen mellan säljarorganisation och
köparorganisation, branschnivå med mera. Denna uppsats kommer vandra mellan de olika
nivåerna av klimat för att bilda en holistisk helhetsbild. Schneider (1975) menar att man ofta
använder begreppet klimat i singular, som att man antar att man verkar i ett klimat. Men han
påpekar att man måste notera att klimat förekommer i plural och man är ständigt verksam i ett
flertal klimat på olika nivåer.
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2 Teoretisk bakgrund
Detta kapitel tar upp viktiga områden inom försäljning så som säljstyrning, säljprocesser,
säljpersonas och säljtyper. Dessa områden behandlas för att ge en djupare förståelse inför den
empiriska studien. Inledningsvis tas historiskt grepp om försäljningens utveckling. Denna
uppsats ämnar till att belysa försäljning och analysera vad som karaktäriserar dagens
säljklimat och vilka förändringar man kan skönja. För att förstå om och hur säljklimatet
förändras måste man även förstå dess historik. Nuvarande säljklimat måste sättas i ett
sammanhang för att förstå empirin, eventuella förändringar och nya strömningar inom sälj.
Zineldin (2012) beskriver att försäljning har gått igenom fem faser historiskt sett i sin bok
Relationship Management for the Future. Dessa faser sträcker sig från tidigt 1800-tal till
1980-talet.
1. Personlig relationsförsäljning
2. Produktorienterad försäljning
3. Aggressiv försäljning
4. Marknadsfokus
5. Relationsförsäljning
Den första beskrivna säljepoken är den personliga relationsförsäljningen som byggde på
fysiska möten mellan kund och säljare som ägde rum på lokala marknader under tidigt 1800tal. Båda parterna kände varandra personligen och bytte varor mot andra varor av
motsvarande värde eller någon form av likvida medel. I denna relation hade kunden stor
möjlighet att påverka utformningen och egenskaperna av den efterfrågade varan efter sina
behov. Senare under 1800-talet, i samband med industriella revolutionen i Storbritannien och
övriga Europa, skapades en ny säljepok. Tack vare nya och effektiva produktionsmetoder och
processer, med hjälp av bland annat ångmaskinen och Spinning Jenny, kunde produkter med
högre kvalitet massproduceras. Resultatet blev att samhällsklasser som tidigare inte haft råd
att konsumera nu kunde unna sig nya typer av produkter då priserna kunde hållas nere. Detta
bidrog till en ökad konsumtion och en marknad som styrdes hårt av produktutbudet.
Nästa stora förändring i säljklimatet ägde rum under 1930-talets depression menar Zineldin
(2012). Fram till andra världskriget minskade konsumtionen och efterfrågan drastiskt, vilket
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gjorde att företagens lager växte sig allt större. Säljrepresentanterna, som var produktexperter,
antog då en aggressiv säljstrategi för att tvinga ut produkterna på marknaden och öka
intäkterna för att på så sätt överleva den ekonomiska krisen. Målet med den aggressiva
säljstrategin var att öka efterfrågan för produkter och tjänster som passade bäst in i
leverantörens organisation, därför menar Zineldin att efterfrågan skapades och drevs indirekt
av leverantörens säljare och säljkårer. Efter andra världskriget började säljare märka att denna
aggressiva strategi i kombination med effektiv produktion inte skapade någon efterfrågan hos
kunderna. Man antog då en ny strategi och började fokusera på marknads- och kundbehoven
och anpassade sedan produkterna därefter. Marknaden gick från produktcentrerad till
kundcentrerad och istället för att leta efter rätt kunder för sina produkter började företagen nu
producera rätt produkter till sina kunder. De företagen som var mest lönsamma under denna
tid var de som effektivt kunde producera och leverera det kunderna efterfrågade, inte de som
satsade på massproduktion.
Under 1980-talet växte den kundorienterade relationsförsäljningen fram som är grunden till
denna uppsats fokusområden om Solution Selling och Insight Selling. Anledningen till
framväxten av denna säljepok är att kunderna blivit kunnigare, de förväntar sig mer av det
säljande företaget. Kund- och marknadsfokus var fortfarande högst aktuellt men på grund av
ökad konkurrens och kortare produktlivscykler behövde företagen differentiera sig.
Relationsförsäljning är än idag en viktig del av försäljning och dess utveckling kommer att
studeras djupare i denna uppsats.
Den teoretiska bakgrunden är en sammanställning av litteraturstudien som avser att ta upp och
förklara begrepp och teorier inom försäljning som är relevant för denna uppsats med hänsyn
till syftet. Förståelse av teorin bakom begreppen är av vikt för att kunna tolka analysen samt
det empiriska materialet. Inledande kommer säljprocessen beskrivas utifrån Dubinskys (1981)
sjustegsmodell, denna modell kan användas för att förklara vilka steg en säljare går igenom i
en säljprocess men den kan även fungera som ett styrverktyg. Säljstyrning beskrivs närmare
under Sales Management. Sedan redovisas olika säljpersonas, detta avsnitt syftar till att
förankra

de

begrepp

som

används

för

att

beskriva

olika

typer

av

säljare.

Transaktionsförsäljning och säljautomatisering är inte fokusområden i denna uppsats men
beskrivs i korthet för att lyfta begreppen. Relationsförsäljning och dess fortsättningar Solution
Selling och Insight Selling beskrivs djupare då dessa delar är viktiga för uppsatsens syfte,
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avslutningsvis redovisas teorier om innovation och intern kommunikation då dessa delar är av
vikt för Solution Selling och Insight Selling.

2.1 Säljprocessen
För att förstå hur säljare arbetar och för att tolka empiriska diskussioner om säljprocesser
används Dubinskys Sjustegsmodell (Seven steps of Selling). Dubinsky (1981) menar att det
tidigare inte fanns någon vetenskaplig litteratur om försäljning och att denna artikel var den
första i sitt slag. Han menar att det tidigare funnits gott om anekdotisk säljlitteratur och
Dubinsky ämnade studera en av dessa anekdotiska säljprocesser vetenskapligt genom en
faktoranalys. Detta resulterade i Seven steps of Selling, en modell över den personliga
säljprocessen som har haft stort inflytande på mer sentida vetenskaplig litteratur om
försäljning. Dubinskys sju steg är en modell för att förstå gemensamma steg i säljprocessen så
som

det

såg

ut

innan

relationsförsäljning.

Hur

säljprocesserna

utvecklats

med

relationsförsäljning beskrivs närmare i kapitel 2.6.
De sju stegen i Dubinskys säljprocess är:
1. Prospektering – Att hitta och identifiera potentiella kunder som har ett behov, vilja och
förmåga att köpa. Säljaren bör hantera flera potentiella kunder samtidigt för att sedan gå
vidare med de bäst passar in i den säljande organisationens kundprofil. Oftast sker ingen
kontakt med kunden i detta steg.
2. Förberedelser – I detta steg samlar säljaren in mer specifik information om sin kunds
intressen och behov för att kunna göra en skräddarsydd presentation. Detta steg är viktigt för
att säljaren ska veta hur han eller hon ska närma sig kunden så att inga misstag eller
missförstånd uppstår samt för att ta fram en effektiv presentation speciellt anpassad för
kunden.
3. Närmande – I detta skede tar säljaren den första personliga kontakten med den potentiella
kunden. Syftet med kontakten är att väcka uppmärksamhet för produkten eller tjänsten som
erbjuds. Kontakten varar inte länge, ofta via telefonsamtal, därför är detta ett kritiskt moment
där budskapet måste framföras på ett effektivt och intresseväckande sätt.
4.

Presentation – Det viktigaste steget är presentationen där säljaren demonstrerar sin

produkts eller tjänsts fördelar och förmedlar på vilket sätt det kan hjälpa kunden. Syftet är att
övertyga kunden att de har ett behov av det som erbjuds.
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5. Överkomma invändningar – Ofta har kunderna invändningar mot det som erbjuds och
kommer med ifrågasättanden, eller så passar produkten helt enkelt inte in i
kundorganisationens profil, budget etc. Säljaren måste vara förberedd på detta och vara
beredd med snabba svar som kan förklara varför produktens egenskaper behövs i just den
aktuella kundorganisationen.
6. Säljavslut – I detta steg sker själva förhandlingen med kunden där detaljer diskuteras.
Säljaren tar initiativet till att köpet ska genomföras och affären avslutas.
7. Uppföljning – Detta steg har kommit till i efterhand och bygger på att kundrelationer har
blivit viktigare med tiden. För att öka chansen att kunden ska göra framtida köp försäkras
kundnöjdheten genom t.ex. service av sålda produkter eller utbildning av personal (Dubinsky,
1981).

2.2 Sales Management
Sales Management hänvisar vanligen till hur säljkåren organiseras och de system som styr
säljorganisationen så som processer, kanaler och strukturer. Säljorganisationen formas av
säljstrategin, i denna framgår de säljmål som finns på säljavdelningen, vilka
kunder/kundsegment som ska prioriteras etc. Strategin ska identifiera kvalitets- och
kvantitetsmål samt vilka resurser som krävs för att nå dessa. Det är viktigt att ha en förståelse
för Sales Management för att förstå sälj ur ett organisatoriskt och strategiskt perspektiv. Se
figur 3 för en illustration av de olika element som är aktuella i Sales Management:

Figur 3 - Sales Management (Översatt från Danneberg & Zupancic, 2009)
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2.2.1 Säljprocessen
Hjärtat i säljorganisationen är säljprocesserna. Säljprocesserna är säljmål översatta i konkreta
aktiviteter som tillsammans bildar ett säljflöde. Dessa aktiviteter beskriv i Sjustegsmodellen
kapitel 2.1. Säljprocessen och de aktiviteter den består av är ett verktyg för säljpersonal att
presentera hur ett sälj fortskrider, samt ett verktyg för säljcheferna för att styra och mäta
säljpersonalens arbete. Säljprocesserna anpassas efter säljmål och marknadssegment, det kan
till exempel finnas processer för förvärv av nya kunder, eller öka försäljningen till befintliga
kunder. (Danneberg & Zupancic, 2009)
En användbar modell för att förstå säljprocesser och de skiftande säljtekniker säljare använder
är Dubinskys Sjustegsmodell. Säljprocessen har två funktioner (1) det är en modell som
beskriver hur säljaren arbetar (t ex de olika stegen i Sjustegsmodellen) och (2) den är ett
viktigt styrverktyg i säljorganisationen då budget, resurser, rapportering enkelt kan styras
genom de olika aktiviteterna i säljprocessen.

2.2.2 Säljstyrning
Danneberg och Zupancic (2009) menar att säljstyrning kan delas upp i tre delar;
- Riktning. Vilka kunder som ska prioriteras, vilka produkter som ska säljas, vilka marknader
man ska agera på etc.
- Kvantitet. Hur många kundbesök ska genomföras, hur många nya kunder ska kontaktas etc.
- Kvalitet. Vilken kvalitet kundrelationen skall ha, hur väl kundbesöken fungerar.
Av dessa tre delar kan riktning och kvantitet enkelt styras och rapporteras numeriskt. Men
kvalitet är svårt att sätta mätetal på, hur mäter man kvalitén på ett kundbesök? Sälj är och
förblir en mänsklig process och de mjuka dimensionerna måste få ta plats i säljprocessen. Sälj
är en mer komplex process att utvärdera och mäta än till exempel industriell produktion.
Säljchefen fyller även en viktig roll genom att coacha säljpersonalen för ökad prestation, men
även här finner sig säljchefen i en komplex situation. Säljare är normalt ute i fält och träffar
kunderna, säljchefen har sällan möjlighet att coacha och utvärdera säljarnas arbete i realtid.
Detta ställer höga krav på kommunikation och tydliga strukturer i säljorganisationen och
mellan säljare och chef. Man kan jämföra det med att en fotbollstränare skulle coacha
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spelarna utan att se matchen och bara få ta del av matchresultatet. (Danneberg & Zupancic,
2009)
Sälj har tidigare mätts och utvärderas med modeller baserade på försäljningsvolym. Denna
modell baseras på finansiella mätetal och kan lämpa sig i transaktionsförsäljning. Men
finansiella mål har ofta en kort tidshorisont och korrelerar ofta dåligt med företagets
långsiktiga strategi. I fall med komplexa säljprocesser med långsiktiga kundrelationer är
mätverktyg baserade på försäljningsvolym inte tillräckligt, i dessa fall måste säljprocessen
styras med ett vidare perspektiv med långsiktiga mål. I dessa fall kan till exempel balanserade
styrkort vara en lämplig modell för säljstyrning. (Danneberg & Zupancic, 2009)
Balanserade styrkort (balanced scorecard) är ett komplement till traditionella finansiella
mätsystem som adderar tre dimensioner:
- Kunder
- Interna affärsprocesser
- Lärande och tillväxt
Balanserade styrkort inför fyra kontrollprocesser:
1. Översätt visionen. Visioner är ofta formulerade i abstrakta fraser så som
“marknadsledande”, “tillsammans mot målet” och liknande. Dessa fraser är mycket svåra att
praktiskt tillämpa och tolka. Första processen är därför att översätta visionen i konkreta och
mätbara mål och aktiviteter.
2. Kommunikation och länka. Strategin, och de mål och aktiviteter som definierades i steg
ett måste kommuniceras ut till organisationen och länkas samman med avdelningar och
individers verksamhet.
3. Affärsplanering. Med hjälp av konkreta mål och aktiviteter i det balanserade styrkortet
kan säljchef planera resurser och prioritet för att linjera med företagets långsiktiga strategi.
4. Återkoppling och lärande. Detta är en itererande process för att testa hypotestesen om
företagsstrategin och för att hitta orsak-verkan kopplingar i företagets verksamhet. På så sätt
kan strategin utvärderas och de konkreta målen och aktiviteterna anpassas och optimeras.
(Kaplan & Norton, 1996)
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2.2.3 Processtyrning och resultatstyrning
Säljstrategi och säljstyrning har genom historien varit utbudsdrivet vilket betyder att
säljstrategier och säljprocesser har formats utifrån egna organisationens förutsättningar, så
som produktutbud, marknadsplaner och strategier (Sharma et al. 2008). Säljflödet går alltså
från företagets egna utbud och ut till kund som kan ses i figur 3. Denna form av säljstrategi
brukar benämnas utbudsdrivet. Säljprocessen var aktivitetsstyrd, vilket betyder att det var
säljprocessens definierade steg och hur väl säljaren följde dessa som utvärderades, detta kallas
processtyrning.
Denna syn på säljstyrning har dock mött kritik senaste åren, och det finns förespråkare (t ex.
Sharma, 2007 och Adamson, 2013) som menar att sälj måste bli mer efterfrågansdrivet och
resultatstyrt. Efterfrågansdrivet betyder att strategier och mål ska formas efter marknadens
efterfrågan, den egna organisationen ska formas efter marknaden. Resultatstyrning betyder att
säljorganisationen måste sluta fokusera på säljprocessen och sluta utvärdera säljarna efter
vilka aktiviteter de genomför. Vägen till ett sälj är inte det viktiga i resultatstyrning, det är
sälj, det vill säga resultatet som är viktigt och bör styras. (Sharma et al. 2008; Doyle & Roth,
1992; Sharma, 2007; Adamson et al. 2013)

2.2.4 Säljarens ansvarsområden
Ansvarsområden inom försäljning kan delas upp på olika sätt som medför olika krav på
säljaren, säljprocessen och säljstyrningen. Olika ansvarsområden lämpar sig för olika
säljsituationer.
Geografiskt ansvar
Enskilda säljare har ansvar för försäljning inom geografiska områden med utgångspunkt från
lokala kontor. Kravet på att förstå kundorganisationen är väldigt liten eftersom säljarens roll
endast är att demonstrera produktens funktioner och fördelar utifrån anvisningar från
säljchefer (Sharma, 2007). Fördelar med den geografiska inriktningen är att säljaren ofta är
välbekant med miljön och utmärkande faktorer i områdena personen är verksam i samt att de
kan täcka ett stort antal kunder samtidigt. Kommunikationen är enkelriktad från säljarens håll
vilket gör att någon djupare personlig relation aldrig skapas som kan generera i framtida
försäljningar. Den geografiska försäljningen utvecklas i takt med att kundernas storlek, krav
och kunskap ökar. I stället för enskilda säljare arbetade nu flera personer, med kompletterande
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kompetenser, i säljkårer som gemensamt ansvarar för tilldelade geografiska områden. Detta
gör att företagen kan välja vilken typ av säljare man skickar ut till kunden beroende på behov,
krav och intressen (Doyle & Roth, 1992; Sharma et al. 2008).
Nyckelkundsansvar
Det finns flera faktorer till varför nyckelkundsansvar växt fram (Key Account Management).
En anledning är att de viktigaste kunderna växer, skaffar sig kunskap och förhandlingskraft.
För att behålla dessa kunder har relationer och tillit blivit viktiga komponenter. För att bygga
upp den tillit som krävs blev säljare ansvariga för specifika kunder, att agera företagets
representant och skapa en relation baserat på pålitlighet, kompetens, avsikt, gemensamma
intressen och personlig kemi (Doyle & Roth, 1992).
Ytterligare en anledning ligger i förändringen i det som erbjuds, produkterna blir mer
komplexa och tjänster börjar säljas i allt större grad. Komplexa produkter innebär ofta en
större utgift för kunden och med vetskapen om tidigare lyckosamma affärer med en leverantör
blir valet lättare. Vid köp av tjänster upplever kunden ofta en osäkerhet eftersom det är svårt
att utvärdera en tjänst innan leverans samt att det kräver ett längre samarbete och
implementering. Nyckelkundsansvar minskar osäkerheten genom tillit (Sharma, 2007).
En sista anledning är att företagen måste använda sina resurser smart. Istället för att de bästa
och dyraste säljarna ska övertala mindre lönsamma kunder inom sitt geografiska område,
placeras de hos de viktigaste kunderna som genererar störst intäkter till företaget. Moncrief
och Marshall (2005) beskriver 80:20-regeln som innebär att företag bör satsa på att 80 % av
affärerna ska komma från 20 % av kunderna eller helst ännu större förhållanden.

2.3 Säljpersona
Det finns olika typer av persona för att beskriva olika typer av säljare. Dessa persona
beskriver säljarens personliga egenskaper men även vilken typ av försäljning de normalt
hanterar. Dessa säljpersona passar olika bra i olika säljsituationer och begreppen används i
litteratur och i samtal om försäljning som en gemensam begreppsapparat för att beskriva olika
typer av säljare. Tidigare var Hunters och Farmers vanliga persona men förändringen av
säljklimatet har även skapat nya typer, så som Konsult och Provokatör.
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2.3.1 Hunters och Farmers
Hunters beskriver säljare vars fokus ligger på att göra snabba affärer med nya kunder. Deras
tillvägagångssätt är aggressiv och rakt på sak, vilket lämpar sig bra för transaktionsförsäljning
av produkter med relativt simpla livscykler samt för start-up företag med begränsade
kundrelationer. Egenskaper som karakteriserar en hunter är prestigelöshet och ett gott
självförtroende eftersom denna sannolikt kommer få flera avslag per dag. Säljarens inkomst är
ofta provisionsbaserad och ju fler kundkontakter han eller hon tar ju större chans till avslutade
affärer, vilket gör att en huntersäljare är envis och har en stark tävlingsinstinkt. Hunters kan
generera nya kunder till företaget men de är generellt inte duktiga att skapa relationer (Sharma
et al. 2008; Danneberg & Zupancic, 2009).
Farmers är säljrepresentanter som på ett lugnare sätt underhåller, vårdar och bygger
kundrelationer. Dessa säljare har en mer konsultativ roll och fokuserar på att förstå
kundorganisationen och tillgodose deras behov genom att arbeta fram lösningar som passar
deras strategi. Farmers lämpar sig bra för försäljning av mera komplexa produkter eller
lösningar vilket också ställer krav på säljaren att denna, förutom att vara en mycket skicklig
säljare, ska vara social och förtroendeingivande (Danneberg & Zupancic, 2009).
Ofta skiljer sig inte dessa två säljtyper lika tydligt som det beskrivs ovan utan säljare befinner
sig ofta någonstans mitt i mellan. Under tidens gång har hunterrollen inte förändrats så
mycket medan farmers har varit tvungna att anpassa sig efter kundens storlek och kunskap
samt efter utvecklingen i den yttre miljön, så som teknologi och politik (Sharma et al. 2008;
Danneberg & Zupancic, 2009).

2.3.2 Konsulten
I samband med utvecklingen av Solution Selling har säljaren fått en konsulterande roll för
kunden. Säljaren blir oftast kontaktad av kunden då ett problem eller behov behöver
tillgodoses. Säljarens roll blir då att sätta sig in i kundorganisationen, delta på möten och
ställa frågor för att hitta brister och problem som det sedan arbetas, tillsammans med kunden,
fram en lösning till. I denna process är säljaren med från den första kontakten till leverans
vilket inte varit fallet tidigare. Konsultförsäljare talar om affärsmål i stället för säljmål och
fokus ligger i att bygga upp ett förtroende hos kunden som skapar en god relation. Moncrief
och Marshall (2005) menar att den konsulterande säljaren är person som letar, identifierar och
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löser problem tillsammans med kunden, samt att gemensamma mål och lyckade projekt är en
förutsättning för att skapa långa och goda relationer (Sharma et al. 2008; Moncrief &
Marshall 2005).

2.3.3 Provokatören
Provokationsförsäljning går längre än vanlig konsultativ försäljning och ställer andra krav på
säljaren (Lay et al. 2009). Denna säljarroll växte fram för att frigöra pengar från kundens
budget under ekonomiskt ansträngda tider då de flesta avvaktar med att investera.
Provokationssäljarens uppgift är att identifiera en process som är kritisk för kunden i dagens
läge eller i framtiden. Denna kritiska punkt kan vara något som kunden vet om men väljer att
bortse ifrån, eller något som kunden inte är medveten om än. Nästa steg är att utveckla en
övertygande poäng om var och hur processen brister och vad det betyder i form av kostnader,
konkurrens och tidsfördröjning. Det provocerande i det hela är att säljaren berättar för kunden
att deras process, som de kanske utvecklat under en lång tid, brister och kan göras bättre.
Avslutningsvis kopplas problemet till en lösning som säljarens organisation erbjuder där de
potentiella besparingarna presenteras i förhållande till nuvarande läge. För att få insikt i
kundorganisationen och inflytande vid lösningspresentationerna måste säljaren ta kontakt och
skapa relationer med högt uppsatta i kundens företagsledning eftersom det är de som styr över
resurserna. Provokationsförsäljning kräver en kommunikation med högre positioner än vad
som är normalt vid vanlig försäljning och i och med det krävs det också att säljaren är bättre
förbered på sin framläggning då chefernas tid är värdefull (Lay et al. 2009).
Som hjälp kan säljaren se till den aktuella marknaden som helhet och leta efter mönster där
det visat sig att problem ofta uppstår. Han eller hon kan också anta att liknande organisationer
ofta upplever liknande problem. Det vanligaste misstaget, precis som i många andra
försäljningssituationer, är att man stressar fram en lösning som inte motsvarar det man lovat
vilket skapar ett dåligt rykte på marknaden. I just provokationsförsäljning är problemet än mer
påtagligt eftersom lösningen oftast inte existerar innan bristerna har identifierats. Det sätter
därför stora krav på den egna organisationen att vara flexibel och innovativ för att lösa de
problem som säljaren lovat kunden att åtgärda och förbättra (Lay et al. 2009).
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2.4 Säljautomatisering
Säljautomatisering är en viktig komponent att förstå då denna drastiskt påverkar det nutida
säljklimatet. Ny teknik och användningen av datorer och internet har drastisk förändrat
säljklimatet på flera plan. Informationstillgängligheten har ökat, kommunikationskanaler har
ökat och information och kunskap sprids snabbare än någonsin. Detta ställer nya krav på
säljare; de måste ha bredare och djupare kunskap samt kunna anpassa sin kommunikation och
erbjudanden i högre grad än tidigare (Jones et al. 2005). Den nya tekniken gör vissa delar av
säljprocessen mer komplex, men den förenklar och automatiserar andra delar av processen.
Om man utgår från Dubinskys Sjustegsmodel kan man se att de tidiga faserna (1)
prospektering och (2) förberedelser till stora delar automatiserats genom internet och
användandet av CRM (Customer Relationship Management) system (Moncrief & Marshall,
2005). Informationstillgängligheten förändrar även kundernas beteende, idag är lokalisering
och prospektering inte nödvändigtvis något som säljaren aktivt deltar i. Idag är det vanligt att
kunden lokaliserar leverantören, flödet i de tidiga stegen i säljprocessen är därmed delvis
omvända. Adamson (2013) menar att kunden idag kontaktar leverantörer efter ca 60 % av
köpprocessen. Då har kunden en tydlig bild av vad de efterfrågar och vem som kan leverera
det.

2.4.1 Customer Relationship Management
Customer Relationship Management, CRM, är ett system för att organisera, styra och
administrera kunduppgifter. När man pratar om CRM är det ofta ett IT-system man syftar på,
men IT-systemet är endast ett verktyg som måste implementeras i organisationen och
strategier (Danneberg & Zupancic, 2009). IT-verktyget CRM har automatiserat stora delar av
säljprocessen och detta frigör säljaren från mycket administrativt arbete (Moncrief &
Marshall, 2005). CRM automatiserar hanteringen av kunduppgifter, säljprocesser kan
illustreras och resurser kan tilldelas olika faser i processen, kommunikation kan standardiseras
och struktureras etc. Men CRM system måste användas i ett sammanhang, och personal som
använder det måste utbildas, annars riskerar CRM systemet att bli en databas med osorterad
kunddata där viktig information försvinner i oredan. (Danneberg & Zupancic, 2009).
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2.5 Transaktionsförsäljning
Försäljning som kräver liten eller ingen interaktion mellan säljare och kund brukar betecknas
transaktionsförsäljning. Försäljningen sker genom en enskild transaktion och kräver inte
någon längre kontakt mellan säljare och kund. Transaktionsförsäljning förekommer inom
både tjänster och produkter, exempel på detta är köp av applikationer till smartphones eller
när tillverkande företag köper in standardråvaror. Transaktionsförsäljning kräver en
massmarknad av potentiella kunder som är villiga att köpa en relativt standardiserad produkt
eller tjänst och marknadssegment som svarar på liknade marknadsstimuli (Frankwick et al.
2001). Transaktionsförsäljning är idag en stor del av den totala försäljningen, men är till stora
delar digitaliserad genom e-handel och andra digitala lösningar. Detta gör att
transaktionsförsäljning i business-to-business miljöer blir en allt mindre del av säljarens
arbete. Det medför att säljaren kan fokusera på andra delar av kundrelationen och
värdeadderande försäljning. Dock har automatiseringen av transaktionsförsäljning även
medfört att kunden ställer högre krav på säljaren än tidigare, en säljare förväntas erbjuda mer
än bara en produktpresentation idag. (Sharma, 2007; Adamson, 2013)

2.6 Relationsförsäljning
På 1980-talet växte relationsförsäljning fram, varför denna strömning växte fram finns det
flera teorier om. Mer komplexa produkter, globalisering, köparkoncentration och ökad
köparmark anses vara bidragande faktorer (Sharma et al. 2008; Moncrief & Marshall, 2005).
Jones et al. (2005) motsäger dock dessa argument och menar att det finns studier som visar att
dessa faktorer varit aktuella sen 60-talet och inte kan antas vara de drivande faktorerna bakom
framväxten av relationsförsäljning. Andra menar (Sharma, 2007; Zineldin, 2012) att
framväxten av tjänstemarknaden är en bidragande orsak. Men framförallt är det tillgången till
information genom internet och andra digitala verktyg, samt ökade möjligheter till
kommunikation som varit starka drivkrafter i framväxten av relationsförsäljning. Den digitala
utvecklingen har gjort stora mängder information tillgänglig för kunder och säljare vilket gör
att båda parterna är kunnigare idag och kan snabbt finna den information de behöver. Den
digitala utvecklingen har även frigjort säljarna och kunderna från många administrativa och
förberedande uppgifter som tidigare var en del av säljprocessen, se kap. 2.4
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Säljautomatisering. (Sharma et al. 2008; Jones et al. 2005; Sharma, 2007; Moncrief &
Marshall, 2005)
Relationsförsäljning skiljer sig från traditionell försäljning och säljprocessen följer inte
Dubinskys Sjustegsmodell. Tidigare definierades säljmål i antal avslutade sälj och målet var
att avsluta säljprocessen. Relationsförsäljning bygger på långsiktiga relationer och
värdeskapande över tid, det betyder att säljarens uppgift blir att underhålla och bygga upp
relationen snarare än att avsluta säljprocessen (Sharma et al. 2008). Sharma et al. (2008)
menar att säljflödet har förändrats, tidigare gick flödet från säljorganisation till kund, ett
enkelriktat flöde där säljaren erbjuder kunden de produkter som säljorganisationen
tillhandahåller. Nu är flödet dubbelriktat, kunden kommunicerar med säljare och tillsammans
definierar de kundbehoven som i sin tur kommuniceras till säljorganisationen för att de i sin
tur ska leverera det värde som förväntas. Sharma et al. (2008) föreslår ett nytt säljflöde:

Figur 4 - Säljflöde relationsförsäljning (Översatt från Sharma et al. 2008)

Säljaren är i detta flöde mer än en talesman för företaget och har antagit en roll som konsult
för köparen. Säljaren lyssnar mer än de talar och säljpresentationen av enskilda säljare har
antagit formen av samtal mellan säljteam och köparorganisation. (Moncrief & Marshall,
2005)
Mogna marknader visar idag tendenser till stark prispress och köparkoncentration, företag
växer sig allt större och med ökad kunskap och informationstillgång har köpare en stark
maktposition. Detta leder till att marknaden domineras av ett fåtal stora kunder, som ställer
höga krav under hård press på leverantörerna (Geiger & Finch, 2011). Detta leder till en
osäkerhet för säljande företag, att förlora en nyckelkund kan vara förödande då antalet kunder
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är begränsat och relationsförsäljning är ett sätt att hantera denna risk. Målet med
relationsförsäljning är att knyta sig till de viktigaste kunderna enligt Moncrief & Marshall´s
80:20 regel (2005). Man strävar efter att bli nyckelleverantör med långa samarbetsavtal.
Dessa långa samarbeten är en säkerhet även för kunderna. Sharma (2007) menar att relationer
på tjänstemarknaden är en form av kvalitetskontroll, en tjänst är svår att testa och
kvalitetssäkra innan den är levererad, att använda sig av nyckelleverantörer blir en metod för
att säkra kvalitén.
Relationsförsäljning är en resurskrävande och långsiktig process, vilket är möjligt då enklare
säljprocesser och hanteringen av mindre kunder har automatiserats. Men det betyder att stora
delar av säljresurserna koncentreras till ett fåtal kunder, Moncrief & Marshall (2005) menar
att detta är en förutsättning för att kunna tillgodose de höga krav kunder ställer idag. De
menar att man inte ska fokusera på att hitta nya kunder utan vårda de få kunder som genererar
störst värde för företaget. Se hur säljresurser fördelas på olika kundtyper i figur 5:

NyckelP
kunder!
Viktiga!
kunder!
Mass/Små!
kunder!

NyckelkundsP
ansvariga!
Säljkår!
Automatisering,!
Transaktion!!!!!!!
ePhandel!

Figur 5 - Fördelning av säljresurser (Översatt från Danneberg & Zupancic, 2009)

I kontexten av att relationsförsäljning inte har målet att komma till säljavslut och då man inte
följer traditionella säljprocesser blir resultat- och prestandamätning av processen missvisande.
Även säljchefernas ledning måste förändras, de bör anta rollen som coach snarare än
övervakare. I en säljrelation finns ingen standardiserad säljprocess och när ett sälj påbörjas
och avslutas är svårt att avgöra. Därmed måste säljaren få större handlingsutrymme i
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säljprocessen för att anpassa den efter de enskilda kunderna. (Sharma et al. 2008; Doyle &
Roth, 1992; Sharma, 2007; Adamson et al. 2013).

2.7 Solution Selling
Solution Selling är en del, och en vidareutveckling av relationsförsäljning. Gränserna mellan
produkt- och tjänsteförsäljning är idag diffusa, försäljning av produkter kombineras ofta med
tjänster. Detta kallas att man säljer lösningar, där av namnet Solution Selling (Sharma et al.,
2008). Hur produkter och tjänster bygger upp lösningar och försäljning av lösningar förklaras
djupare senare i detta kapitel. Sharma et al. (2008) beskriver Solution Selling processen som
(1) definiera kundkraven (2) rekvisition av produkt/tjänst (3) kundanpassad integration av
produkten/tjänsten (4) implementation och driftsättning (5) efterföljande support. Se figur 6.

Figur 6 - Säljprocess Solution Selling (Översatt från Sharma et al. 2008)

Försäljning av lösningar skiljer sig från produktförsäljning. En säljare av lösningar talar om
övergripande affärsmål, snarare än säljmål. De använder inte allmänna säljpresentationer, de
förbereder anpassade och riktade frågor för att avtäcka kundens svårigheter. Intäkterna
kommer från befintliga kunder där säljaren löpande tillgodoser kundens förändrade behov. De
spenderar mer tid med kunderna för att lära sig deras styrkor, svagheter, organisation och
nyckelpersoner. Säljaren måste effektivt röra sig i gränslandet mellan den egna och kundens
organisation och se kunden som en medproducent och samarbetspartner. (Sharma et al. 2008;
Jones et al. 2005)
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Målet med Solution Selling är likt relationsförsäljning långsiktighet, men även gemensam
utveckling, där säljare och kund utvecklas i ett samspel som är gynnsamt för båda parter
(Moncrief & Marshall, 2005). Man talar om värdeadderande relationer, detta har en finansiell
dimension genom försäljningsintäkter, men även en dimension av affärsutveckling och
innovation. Relationen blir en strategisk tillgång för båda parter och organisationens
gränsland är en vanlig källa till innovation. Här spelar säljare en ny roll som konsult och
affärsutvecklare (Geiger & Finch, 2011). En studie utförd av Stanko och Bonner (2013) visar
att projektiv kundkompetens leder till större finansiell framgång i produktutvecklingen och
högre innovationsgrad. Projektiv kundkompetens är säljarens förmåga att förutspå och
projektera kundens framtida behov. För att uppnå hög projektiv kundkompetens är faktorer
som kundinteraktion samt till vilken grad relationerna är inbyggda i respektive organisation
avgörande, det vill säga kundsamarbetet ska vara en naturlig del av hela organisationen, det är
inte isolerat sälj- respektive inköpsavdelning. Även Danneberg och Zupancic (2009) påpekar
vikten av att sälj ses som en angelägenhet för hela företaget. Alla i företaget måste ha en
förståelse för vilken roll de spelar i säljarbetet. Det är organisationen i det säljande företaget
som skapar förutsättningarna för säljarna, förståelse och samarbete genom organisationen är
en förutsättning för komplexa sälj så som Solution Selling.

2.7.1 Hur produkter och tjänster bygger upp lösningar
För att ett företags varumärke ska sticka ut krävs det att produkten eller tjänsten är
differentierad mot konkurrenternas motsvarigheter. Produkter kan differentieras genom form,
egenskaper, kvalitet osv. medan tjänster kan differentieras genom tillgänglighet, leverans,
service till exempel. Beroende i vilken marknad produkten eller tjänsten konkurrerar på ser
behovet till differentiering annorlunda ut (Kotler & Keller, 2012). När en fysisk produkt rör
sig på en marknad med tuff konkurrens där det är svårt att differentiera sig måste företagen
erbjuda värdeadderande tjänster runt produkten (Kotler & Keller, 2012). Detta leder till att
gränsen mellan produkt och tjänst idag är otydlig. I dagens industri säljs sällan en produkt
separat utan oftast följer en eller flera tjänster med, garanti- och serviceavtal är typiska
exempel, se figur 7 (Zineldin, 2012). Förutom att differentiera produkten skapar också
tjänsterna en relation mellan säljare och kund och det är ofta där som värdet upplevs hos
kunden.
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I många stora företag inom både business-to-business och business-to-consumer är de
kringliggande tjänsterna de mest lönsamma. Produkten är kärnan men det är tjänsterna runt
omkring som genererar intäkter. Till exempel är lån- och finansieringsdelen hos GM mer
lönsam än dess tillverkning (Rust, 1996, ref. i Zineldin, 2012) och Volkswagen genererar 820% av deras vinst från försäljning av nya bilar, 10-11% från begagnade bilar och resten från
finanstjänster och eftermarknad (Godlevskaja et al. 2001, ref. i Zineldin, 2012).

Kärnprodukt!
Stödtjänster!
Underlättande!
tjänster!
Differentiering!

Figur 7 - Hur produkter och tjänster bygger lösningar (Översatt från Zineldin, 2012)

Ett bra exempel är bilen, där själva bilen är kärnprodukten. Som stödtjänster räknas garanti,
service och provkörning. Underlättande tjänster kan vara finansiering, leasing, bilförsäkring
och rådgivning. Det som differentierar bilen på marknaden kan vara medlemskap och
partnertjänster som bensinkort och Spotify-konto till exempel. Hur bra bilen än är idag skulle
ingen köpa den om garanti eller tillgänglig service inte medföljde. Kärnprodukten bedöms
inte längre främst utifrån sina egenskaper utan det är helheten av alla kringliggande tjänster
som intressant (Zineldin, 2012).
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2.8 Insight Selling
Insight Selling är en teori om sälj som formulerats av Adamson, Dixon och Toman och har
presenterats i Harvard Business Review med två artiklar “The end of Solution Sales” (2012)
och “Dismanteling the Sales Machine” (2013). Adamson och Dixon har även gett ut en bok i
ämnet, The Challenger Sale (2011). De i sin tur baserar detta delvis på en artikel av Lay et al.
(2009) om provokativ försäljning. En säljpersona som finns beskriven i kap. 2.3.
Adamson et al. (2012) menar att Solution Selling inte är tillräckligt idag. Säljare har blivit
duktiga på att identifiera behov och ta fram lösningar på detta. Men det har även kunderna
blivit, inköpare har blivit kunnigare och inköpsorganisationer mer sofistikerade samt att
informationstillgången ökat drastiskt. Detta gör att köparen på egen hand kan kartlägga sina
behov och identifiera lösningen på dessa. Kunder kontaktar idag sina leverantörer efter cirka
60 % av köpprocessen. Då har kunden en klar bild av vilka behov de har, vad som är
lösningen och vilka aktörer som kan leverera detta (Adamson, 2013). Då finns det lite
utrymme till förhandling för en säljare, och prispressen ökar.
Adamson et al. (2012) menar att detta kräver en ny typ av försäljning, Insight Selling. En
säljare med en Insight Selling approach söker efter andra indikatorer i jämförelse med en
Solutionsäljare. Istället för att fokusera på behovsanalyser gör en Insightsäljare affärsanalyser.
En Insightsäljare söker efter organisationer i förändring snarare än organisationer med behov,
de letar efter kunder som är öppna för förändring snarare än för kunder som bestämt sig för att
köpa. De söker efter intressenter som mobiliserar förändring, personer som söker efter
utomstående experter som kan komma med insikter om hur de kan utveckla företaget.
En Insightsäljare “avlär” kunderna och ger dem insikter kunderna missat. Det kan vara brister
i affärsprocesser, marknadsstrategier, potentiella hot och framtida förändringar etc. Att
leverera en insikt är mer än bara leverera fakta, man måste sätta dessa fakta i ett sammanhang.
Var är företaget idag? Var finns bristerna? Om man inte åtgärdar dessa vad kommer det
innebära i framtiden samt vilket värde en åtgärd kommer bära i framtiden? Grunden i denna
approach är att förändring kommer innan behovet, att man som säljande företag kommer in i
förändringsprocessen innan behovsskapandet startat. Insight Selling syftar till att identifiera
behov och mottaglighet till förändring snarare än behov av en lösning (Adamson et al. 2013;
Adamson, 2013).
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Figur 8 – Adamsons nivåer av information (Översatt från Adamson, 2013)

Som man kan se i figur 8 delar Adamson (2013) upp information och hur det kopplas till sitt
sammanhang i olika kategorier;
- Generell information är allmänt tillgänglig information som alla känner till.
- Accepterad information är information som är allmänt accepterad. Men alla är inte
nödvändigtvis medvetna om alla dess applikationsområden. Denna nivå av kunskap gör
säljaren trovärdig.
- Lärd ledarskap är kunskap som kunden inte vet om. Men när man lär kunden detta leder
det inte till någon förändring. Detta kan ge nyhetsvärde för kunden, men bidrar inte till
förändring.
- Insikter är information och kunskap som kan kopplas ihop med sitt kontext. I detta
sammanhang vet man vad kunden gör nu, vad de borde göra samt varför de måste förändras
och hur man måste förändras. När säljaren bidrar med insikter bryter de ner de kända
ramverken och visar på att det finns andra lösningar.
- Kommersiell insikt är förmågan att koppla insikterna till den egna, säljande organisationen.
Säljarens förmåga att koppla insikterna till en möjlig affär för det egna företaget.
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Adamson (2013) menar att det förr var en del av säljarens uppgift att informera kunden om de
lägre graderna av information så som accepterad information och lärd kunskap. Men med
internets spridning kan kunden nå denna information utan säljarens hjälp, att informera om
detta tillför inte något värde för kunden idag. Säljaren måste bidra med en högre nivå av
kunskapsinsikter.
Insight Selling handlar inte endast om säljarens förmåga, det handlar om organisationens
förmåga att identifiera och leverera förändring. Det ställer krav på flexibla organisationer och
strukturer, det finns ingen rätt eller fel väg till sälj, det handlar om att utforska många vägar.
Adamson et al. (2013) menar att dagens säljstyrning är utformad som en säljmaskin,
säljmaskinen karaktäriseras av kortsiktiga finansiella mål och hög grad av styrning som
uppmuntrar individuell tävlan mellan säljrepresentanterna. Adamson et al. menar att det idag
krävs en större flexibilitet och kreativitet i säljarbetet, vilket inte uppmuntras av
“säljmaskinen”. De menar vidare att säljstyrningen måste inge en känsla av affärsägarskap
hos säljarna och uppmuntra affärsutveckling och innovation i större utsträckning.
I analysen kommer teorin Insight Selling ställas mot empiriskt material i syftet att svara på
om Insight Selling är framtiden inom sälj. Då den inledande huvudhypotesen “säljklimatet går
från Solution Selling till Insight Selling” är en mycket bred hypotes kommer den att brytas
ned i delhypoteser som analyseras individuellt. Huvudhypotesen kommer därmed besvaras
genom ställda delhypoteser. Teorin om Insight Selling har vidare delats upp i tre
huvudområden som karakteriserar teorin (1) orsaker till förändring i säljklimat, (2) säljarens
egenskaper samt (3) organisationens och ledningens egenskaper.
Orsaker
De faktorer som anses vara orsakerna till framväxten av Insight Selling kan sammanfattas
med att tillgängligheten på information har ökat drastiskt, vilket leder till högre kunskap hos
kunderna. Mer tillgänglig information och högre kunskap gör att kunderna finner egna
lösningar på sina problem och kontaktar säljaren senare i köpprocessen.
(1) Orsaker till förändring i säljklimat
H1 - Tillgängligheten på information har ökat.
H2 - Tillgängligheten på information har höjt kundernas kunskapsnivå.
H3 - Ökad kunskap har förändrat kundernas beteende.
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Säljarens egenskaper
De egenskaper som karaktäriserar en Insightsäljare enligt Adamson et al. (2012; 2013) är att
de söker efter potentiella kunder som är i behov och är mottagliga för förändring snarare än
att de letar efter kunder som är i behov av en lösning på ett problem. Säljaren finner
problemet innan kunden är medveten om det och säljaren skapar genom detta ett behov.
Säljarna är kritiska tänkare och ifrågasättare som strävar mot affärstillväxt istället för
kortsiktiga finansiella mål. De lär om kunderna och ger dem nya insikter genom att bygga upp
affärscase, och hjälper kunden att köpa.
(2) Säljarens egenskaper
H4 - Säljare söker efter kunder i förändring.
H5 - Säljaren uppmärksammar problem innan kunden är medveten om dem.
H6 - Säljaren guidar köparen genom köpprocessen och “hjälper kunden att köpa”.
H7 - Säljaren har en affärsmässig långsiktighet i sitt agerande.
Organisationens och ledningens egenskaper
En organisation som anammar Insight Selling karakteriseras av en styrning som underlättar
för säljarna genom att ge dem stor handlingsfrihet. Säljmålen är långsiktiga och knyter an till
verksamhetsmålen. Säljarna är inte bundna till säljprocesser och har friheten att utforska olika
vägar till avslutad affär. Säljchefen coachar säljarna snarare än styr samt att de fungerar som
en länk mellan säljaren och resterande organisation. Adamson et al. (2013) beskriver detta
som att “säljmaskinen är avvecklad”. Vidare uppmuntras säljarna att anamma ett innovativt
tänkande och driva och medverka i företagets innovationsarbete.
(3) Säljorganisationen och säljledningens egenskaper
H8 - Säljmaskinen är avvecklad.
H9 - Organisation och styrning uppmuntrar innovation.
Komplex försäljning så som Solution Selling och Insight Selling ställer krav på
organisationen bakom säljaren, en enskild säljare har inte resurser eller kompetens att ensam
hantera stora säljprojekt och samarbetet med den egna organisationen är därmed en viktig del
av säljarbetet. Vidare är innovation en viktig del av komplex försäljning då säljrelationerna
syftar till gemensam utveckling för både säljande och köpande part. Begreppet innovation
samt vilken roll relationen mellan sälj- och kundorganisation har i innovationsarbetet kommer
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beskrivas närmare i kommande avsnitt 2.9. Vidare kommer intern kommunikation och interna
samarbeten mellan olika avdelningar i säljande företag i avsnitt 2.10.

2.9 Innovation i samarbete
Detta avsnitt ämnar till att introducera innovation som begrepp då det är en del av komplex
försäljning så som Solution Selling som bygger på gemensam utveckling och Insight Selling
som syftar till att genomdriva förändring hos kunderna. Detta kapitel syftar till att definiera
begreppet innovation samt etablera en bakgrund till varför innovation ofta förekommer i
affärsrelationer och vilka fördelar samt risker det finns med gemensamma innovationsprojekt.
Schilling (2010, s. 1) definierar innovation som:
“The act of introducing a new device, method or material for application to commercial or
practical objectives”
Schilling (2010, s. 1) menar att företag i många industrier idag är mycket innovationstunga
och en tredjedel av dess intäkter kommer från produkter som är utvecklade senaste fem åren.
Hidalgo och Albors (2008) visar på liknande siffror och menar att nya eller förnyade
produkter lanserade de senaste två åren står för 22 % av omsättningen. Globalisering och
teknisk utveckling är faktorer som, enligt Schilling (2010, s. 1) driver den allt snabbare
innovationstakten. Globaliseringen sätter press på företag att vara innovativa då konkurrensen
blir hårdare och den tekniska utvecklingen möjliggör snabbare utveckling med till exempel
datamodellering och utvecklad produktionsteknik. Hidalgo och Albors (2008) har en annan
approach och menar att kunskap är den största drivkraften i dagens ekonomi. För att lyckas
med innovationer måste företag utforma en välformulerad innovationsstrategi som tar hänsyn
till företagets resurser, mål och kärnkompetenser (Schilling, 2010, s. 5). Utöver detta måste
man på en strategisk nivå behandla företagets kunskaps- och informationsstrukturer, nätverket
mellan interna och externa parter samt balansera ordning och kaos. Man måste ha en ordning
och strategisk riktning men effektivitet kan riskera att dämpa kreativitet och flexibilitet, vilket
gör att företag måste finna en balans mellan de två. (Hildago & Albors, 2008).
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2.9.1 Samarbete i innovationsprojekt
Studier visar att företag anser forsknings- och utvecklingsavdelningar vara de viktigaste
källorna till innovation, men att användarna anses vara de viktigaste källorna för nya idéer
(Schilling, 2010, s. 25-26 ). Hildago och Albors (2008) studie visar på att företag värderar
egenskapen att motivera anställda till lärande och förändring är den viktigaste faktorn för
innovationsframgång. Den näst viktigaste faktorn är hur starka och välfungerande relationerna
är med leverantörer, kunder och branschorganisationer. Kund- och användarrelationer är
viktiga komponenter i dagens innovationsprocess. Innovation är därmed en viktig komponent
i komplexa säljar-köparrelationer. Utveckling i samarbeten är speciellt viktigt i
högteknologiska sektorer, där ingen individ eller organisation kan besitta all den kunskap som
krävs (Schilling, 2010, s. 31).
Fördelarna med samarbete är att information kan delas och kunskap spridas. Dessa nätverk av
information och kunskap är vanliga källor till innovation. Att samverka i utvecklingsprojekt
kan även korta utvecklingstiderna och minska resursanvändandet. Parterna kan bidra till olika
delar i projektet och på så sätt minska resurserna bundna till projektet. Att utveckla de
resurser som saknas internt är mycket tids- och kostnadskrävande. Genom att dela resurser
och kunskap behålls även företagens flexibilitet och snabbrörlighet, något som krävs i dagens
klimat. Att utveckla resurser internt kan ge upphov till rigida och kostsamma organisationer
som inom kort är inaktuella. Genom samverkan delar man på kostnader och risker
förknippade med projektet. (Schilling, 2010, s. 161-162)
Det finns dock nackdelar med samarbete i utvecklingsprojekt. Det krävs ärlighet och tillit
mellan parterna och det finns en risk att ena parten utnyttjar samarbetet för egna syften. Det är
därför viktigt att man noggrant utvärderar sin samarbetspartner som en långsiktig partner.
Schilling (2010, s. 172) delar upp detta i resurspassform och strategisk passform. Har
samarbetspartnern resurser som passar in i och kompletterar den egna organisationen? Är
deras långsiktiga mål och strategier linjerade med de egna målen, strävar båda parter i samma
riktning?
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2.10

Kommunikation mellan interna avdelningar

Att vara kundorienterad i dagens relationsbaserade säljklimat är ett tillstånd många företag
strävar mot. Det finns flera verktyg och teknologier att använda sig av men det räcker inte för
att komma fysiskt nära kunden. Detta ställer krav på att avdelningar inom organisationen
måste kommunicera och bli integrerade med varandra för att bli kundorienterade på riktigt
(Gulati & Oldroyd, 2005).
Gulati och Oldroyd (2005) har utfört en fördjupnings studie av 17 företag som tagit kliv mot
att bli mer kundorienterade. Resultatet visade att man måste lära sig allt som går att veta om
kunden (dåtid, nutid och framtid) samt att alla anställda måste anta strategin att lära sig av
kunderna trots att det kanske inte ligger i deras natur eller intresse. Detta ska ligga till grund
för en kundorienterad organisations strategi, att kundmedvetenhet inte endast ska finnas i
toppen och istället bli en del av företagskulturen. Studien visar att problem ofta uppstår
mellan organisationens avdelningar där folk inte delar med sig av sin information och ännu
mindre vill förlora kontrollen över den. Vidare visar studien att anställda har svårt att ta till
sig information som de själva inte tagit fram. Gulati och Oldroyd menar att det krävs
incitament och tydligt kommunikation av fördelarna för att få de anställda att förstå att deras
kundinformation är en gemensam tillgång för hela organisationen.

2.11

Skillnaden mellan marknad och sälj i företag

“Tron att marknadsföring och försäljning är samma sak är en generell och helt felaktigt syn
som är rotad hos allmänheten och bland många affärsmänniskor.” - Dr. Philip Kotler
Det är känt att produktutvecklare tar hjälp av kunder och tillverkare för att få information hur
man kan utveckla nya produkter. På samma sätt borde sälj och marknad kommunicera med
varandra för att utveckla nya strategier men dessa två avdelningar är i regel separerade från
varandra (Kotler et al. 2006). Redan 1985 skriver Gerald Michaelson en artikel som tar upp
att ett bra samarbete mellan marknads- och försäljningsavdelningen är en förutsättning för att
företag ska vara lyckosamma. Då denna relation fungerar leder det till kortare säljcykler,
billigare marknadspenetrationer och lägre säljkostnader (Kotler et al. 2006). I verkligheten
kommer dessa två avdelningar sällan överens och missförståndet skadar organisationens
prestationer (Kotler et al. 2006).
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Marknad menar att sälj inte lyssnar på dem och utför inte deras kampanjer på det sättet det var
tänkt. De menar också att sälj är alldeles för kortsiktiga och fokuserar i för stor grad på
enskilda kunder. (Kotler et al. 2006) Sälj, däremot menar att de förstår kunden bättre än
marknad eftersom de ständigt har kontakt med dem. Ett annat problem som sälj menar uppstår
är att marknad tenderar att fokusera för kortsiktigt, vilket säljarna anser är deras uppgift.
Marknad bör ansvara för de långsiktiga strategierna (Kotler et al. 2006).
Michaelson (1985) beskriver att marknadsföring kan liknas vid organisationens strategiska
avdelning och försäljning vid den taktiska. Marknads uppgift är bygga upp inför avslut genom
att skapa goda förutsättningar för säljarna via tydlig kommunikation av marknadsföringens
innehåll som sedan säljarna använder i anslutningsprocessen. Vissa paralleller kan dras till
krigsföring där strategi och taktik i symbios är av yttersta vikt för att vara framgångsrik på
fältet (Michaelson, 1985).
Tabell 1. Karaktäristiska skillnader mellan marknad och sälj (Översatt från Market vs Sales,
2014)
Marknad

Sälj

Inriktning

Fastställa framtida behov
strategier för att möta dessa

Process

Masskommunikation

Fokus

Uppfylla kundernas begär och Uppfylla försäljningsvolyms mål
behov genom företagets produkt/tjänsteportfolio

Framförhållning Långsiktig

och Få kundernas behov att matcha
sitt företags produkter
Personlig kommunikation

Kortsiktig

Omfattning

Identifiera kundbehov, ta fram Övertyga
produkter som möter de kraven produkten
och sedan marknadsföra dem
behov

kunden
om
att
uppfyller
dennes

Prioritet

Visa hur man når kunden och Sälj är det ultimata resultatet av
bygger en långvarig relation
marknadsföring

Identitet

Konstruera och fastställer ett Strategi att möta kundbehov
varumärkes identitet så att det genom mänsklig interaktion.
förknippas med behov uppfyllelse Förmågan att möta rätt behov vid
rätt tid.

Strategi

Pull

Push
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Relationen mellan dessa båda avdelningarna är inte alltid dålig. Mindre företag upplever ofta
att kommunikationen flyter på bra och att samarbetet sker friktionsfritt då det inte finns några
formella marknads- eller säljavdelningar, men när företagen sedan växer sig större har det
visat sig vara svårare (Kotler et al. 2006). När företagen expanderar anställs
marknadsansvariga som i sin tur tar hjälp av externa aktörer som reklambyråer och
analysföretag som skapar material som säljarna ska använda ute på fältet. Detta leder till att
marknad kommunicerar mindre med sälj och att säljmaterialet tas fram av externa aktörer som
inte har någon relation med säljavdelningen (Kotler et al. 2006). Då företag ökar i omfattning
anställs ytterligare personer på marknadssidan med ansvar för enskilda områden (strategi,
segment etc.). Detta leder till att marknad blir mer och mer en enskild avdelning som letar sig
högre upp i organisationen där de skapar kontakt med andra avdelningar (finans,
produktutveckling, forskning och utveckling etc.). Samtidigt konkurrerar de med sälj om
budget för intern utveckling. Den stora skillnaden är att säljavdelningen inte förändras i takt
med att företaget växer. Det har dock visat sig att det under tuffa tider oftast är på
marknadssidan som störst nerdragningar sker. Sälj är den avdelningen som kan genera
förtjänst på kort sikt samtidigt som att de är lättare att utvärdera (Kotler et al. 2006)
Kotler, Rackham och Krishnaswamy (2006) ger två anledningar till klyftan mellan marknad
och sälj. Den första anledningen är ekonomiskt kopplad. Ofta måste båda avdelningarna dela
på budget och redan här uppstår konflikter. Vidare är prisfrågan på produkten eller tjänsten ett
känsligt ämne där säljare ofta arbetar provisionsbaserat utifrån försäljningens värde. Marknad
är ofta under förtjänstpress och mer intresserade av vinstmarginal på produkterna. De vill
också skapa så bred efterfrågan som möjligt medan sälj vill anpassa produkten efter sina
kunders behov.
Den andra anledningen har med kultur att göra som är en mer förankrad konflikt än den
ekonomiska. Marknad och sälj innefattar oftast två helt skilda personlighetstyper. Marknad
karaktäriseras av skrivbordsarbete, formell utbildning och dataorienterad analys medan säljare
är skickliga relationsbyggare som spenderar mycket tid på resande fot och ute hos kunden.
Därav finns ett samarbetsproblem redan från början. Förhållandet mellan marknad och sälj
kan delas in 4 olika relationer (Kotler et al. 2006).
1. Odefinierad – Avdelningarna växer separat och har ingen kontakt med varandra. När
avdelningarna korsar varandra uppstår konflikter.
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2. Definierade – Båda avdelningarna börjar skapa ett gemensamt språk och planera för vilken
typ av information man ska använda sig av. Frågan om vad de förväntar sig av varandra
uppkommer.
3. Linjerade – Gränser finns fortfarande mellan avdelningarna men de är flexibla. Det råder
ömsesidig respekt och gemensam planering och träning.
4. Integrerade – Gränserna är mycket otydliga och båda avdelningarna finns representerade
hos varandra. De börjar skapa en gemensam kultur.

2.12

Kapitelsummering

För att få en helhetsbild av säljklimatet eller säljklimaten måste man förstå alla aspekter som
påverkar relationen mellan säljare och kund. Som det beskrivs i inledningen är säljaren
ständigt verksam i flera klimat. Olika typer av försäljning ger skiftande karaktär på klimatet,
men klimatet skiftar även när säljaren rör sig mellan kundorganisation och den egna
organisationen. Detta avsnitt ämnar till att ge en teoretisk bakgrund till de faktorer som
påverkar och karaktäriserar säljklimat. Vidare kommer denna uppsats analysera säljklimat
empiriskt och ställa det i kontrast till teorin i en nulägesanalys. Teorin om Insight Selling
kommer analyseras i detalj utifrån ställda delhypoteser, kommande metodkapitel kommer
ingående beskriva detta tillvägagångssätt.
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3 Metod
Metodkapitlet är uppdelat i undersökningsdesign, litteraturstudier och fältundersökning.
Avsnittet undersökningsdesign ämnar till att förklara begrepp och metoder som författarna
anser är vikt att förstå rapportens uppbyggnad. Författarna vill belysa vilka metodologiska val
som är gjorda för att samla in och sammanställa data samt för- och nackdelarna med dessa.
Avsnittet litteraturstudier ämnar till att påvisa urvalet av litteratur samt förklara dessa
urvalsstrategier. Till sist i avsnittet fältundersökning beskrivs urvalet av respondenter och
valet av intervjustruktur samt syftet med de olika strukturerna.

3.1 Undersökningsdesign
Detta underkapitel utreder bakomliggande metodval, förhållningsätt och definitioner som är
av vikt för denna uppsats. I teorins användning beskrivs hur författarnas syn på materialet
som samlats in under litteraturstudien.

3.1.1 Teorins användning
“Teori” är ett ord som används inom många områden, och på många sätt. Men en vanlig
definition av teori är att det är en förklaring av observerade regelbundenheter, eller en
avbildning och karta över verkligheten (Alvehus, 2013; Bryman & Bell, 2005, kap. 1).
Bryman och Bell (2005) delar in teorier i stora teorier och teorier på mellannivå. De stora
teorierna ligger på en hög och generell abstraktionsnivå och det kan vara svårt att koppla
dessa teorier till verkligheten. Teorier på mellannivå är ofta begränsade till ett visst
ämnesområde och har starkare koppling till empiriska utforskningar. Dessa teorier ger ett
förhållningsätt och ett sätt att tolka och förstå empirisk data (Bryman & Bell, 2005, kap.1).
Det är viktigt att man använder teorier som ett sätt att se på verkligheten, för liksom kartor
inte är en exakt kopia av verkligheten är inte heller teorier en spegelbild av dess verklighet.
Teori är ett sätt att orientera sig och förhålla sig till en verklighet. Teorin är även ett sätt att
etablera begrepp och dess betydelse (Alvehus, 2013). Ämnet sälj är uppbyggt av ett antal
begrepp som används flitigt både i litteraturen och ute på fältet. Att skapa en förståelse av
innebörden av dessa begrepp är en viktig uppgift för att tolka de empiriska data som anskaffas
under den empiriska undersökningen.
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3.1.2 Valet av kvalitativ metod
Då frågeställningen är tämligen komplex och mångfasetterad har författarna valt att använda
sig av kvalitativa metoder då författarna anser att kvantitativa metoder inte ger det djup i det
empiriska materialet som eftersöks. Samt att det finns begränsade resurser i projektet att nå ut
till den mängd respondenter som krävs i en kvantitativ undersökning. Problemet kommer
angripas med ett holistiskt perspektiv och se till helheten och förstå hur olika
förändringsfaktorer relaterar, dvs. att författarna inte låser in sig inom specifika områden
under datainsamlingen, utan låter den utvecklas naturligt för att täcka så många aspekter som
möjligt. Författarna har valt kvalitativ metod då uppsatsen ämnar till att lyfta upp och belysa
komplexiteten i frågeställningen snarare än att förenkla den till statistiska samband. Kvalitativ
metod lämpar sig för studier av komplexa fenomen där man söker meningar och innebörder
och man försöker förstå de aktörer som är verksamma inom studieområdet, vad de anser är
viktigt samt hur olika aktörer relaterar och påverkar varandra (Alvehus, 2013).

3.1.3 Förhållningssätt
Deduktivt och induktivt förhållningsätt beskriver hur man förhåller sig till teori respektive
empiri. I en deduktiv ansats utgår man från teoretiska ställningstaganden inom ett område för
att sedan formulera hypoteser och frågeställningar utifrån dessa som ska prövas empiriskt.
Det är teorin och de formulerade hypoteserna som styr datainsamlingsprocessen. En induktiv
ansats utgår från det empiriska materialet utan teoretisk förstudie, utifrån den empiriska
analysen formuleras sedan teoretiska slutsatser (Alvehus, 2013; Bryman & Bell, 2005, kap.1).
Men det är sällan en skarp gräns mellan dessa förhållningsätt, ofta har det deduktiva inslag av
induktiva

element

och

tvärtom.

Alvehus

(2013)

menar

tolkningsprocessen

i

samhällsvetenskaplig forskning medför att forskningen snarare antar en abduktiv ansats, då
man växlar mellan teori och empiri. I en deduktiv ansats formulerar man provisoriska
hypoteser utifrån en initial teoretisk studie, dessa hypoteser kan sedan, under den empiriska
datainsamlingen, uppdateras eller modifieras. Forskaren återvänder då till teorin för att bygga
nya frågeställningar och hypoteser.
Uppsatsen inleds med en litteraturstudie för att sedan omfatta fältstudier i form av intervjuer
och fokusgrupp. Uppsatsen får då inledningsvis en deduktiv ansats. Valet av en deduktiv
process föll sig naturligt då uppdragsbeskrivningen innefattar prövning av en teoretisk
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hypotes om Insight Selling samt att författarna behövde en förståelse för alla aspekter av sälj
innan fältundersökningen för att förstå och tolka empiriska data. Efter den inledande
litteraturstudien utvecklas uppsatsen mot två inriktningar, en nulägesanalys och en Insight
Selling analys. Analyserna har något skilda ansatser för att svara mot olika delar i det
inledande syftet, detta beskrivs närmare i kommande avsnitt.
3.1.3.1

Nulägesanalys

Nulägesanalysen har en abduktiv karaktär där författarna vandrar mellan empiri och teori.
Studien inleds med en litteraturstudie vars kärnkomponenter studeras empiriskt. Det
empiriska

materialet

ställs

i

kontrast

till

den

inledande

litteraturstudien

och

kärnkomponenterna utvecklas med empiriskt material samt kompletterande teori. Analysen av
dessa kärnkomponenter presenteras i Nulägsesanalys kap. 4.1 samt Slutsatser kap. 5. De
kärnkomponenter som presenteras är begrepp och områden som flitigt förekommit i
litteraturstudien samt har en tydlig koppling till uppsatsen. Dessa kärnkomponenter har sedan
legat i medvetandet hos författarna under utförandet av den empiriska undersökningen utan att
ha påverkat undersökningens riktning. Kärnkomponenterna är:
-

Relationen mellan säljare och kund

-

Differentiering genom service och kringtjänster

-

Säljautomatisering

-

Säljstyrning

-

Samarbeten i den interna organisationen

-

Säljarpersona

Syftet med denna analys är att kartlägga och problematisera de faktorer som karaktäriserar
säljklimatet idag. Denna analys kommer svara mot syftet att bidra med en kunskapsbas till A
plus M, men att analysera nuläget är även en förutsättning för att testa delhypoteserna i
Insight Selling-analysen.
3.1.3.2

Insight/Selling1analys

Syftet med Insight Selling-analysen är att verifiera eller falsifiera A plus M´s hypotes om att
säljklimatet går från Solution Selling till Insight Selling. Detta är en mycket bred hypotes som
inte går att verifiera eller falsifiera i sin helhet. För att svara mot detta syfte antar författarna
ett deduktivt förhållningssätt där huvudhypotesen bryts ner i ett antal delhypoteser med grund
i Adamson et al. (2012; 2013) och Adamson (2013) teori om Insight Selling, detta går att läsa
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i teoriavsnitt 2.8. Dessa delhypoteser kommer ställas mot det empiriska materialet för att på
komponentnivå svara mot huvudhypotesen i syftet. Delhypoteserna är uppdelade i tre
kategorier som tydligt är förankrade i Adamson et al. teorier. (1) Orsaker till förändring i
säljklimatet, (2) de egenskaper som karakteriserar en Insightsäljare och (3) de egenskaper som
karakteriserar en säljorganisation och säljledning som anammat Insight Selling.
(1) Orsaker till förändring i säljklimat
H1 - Tillgängligheten på information har ökat.
H2 - Tillgängligheten på information har höjt kundernas kunskapsnivå.
H3 - Ökad kunskap har förändrat kundernas beteende.
(2) Säljarens egenskaper
H4 - Säljare söker efter kunder i förändring.
H5 - Säljaren uppmärksammar problem innan kunden är medveten om dem.
H6 - Säljaren guidar köparen genom köpprocessen och “hjälper kunden att köpa”.
H7 - Säljaren har en affärsmässig långsiktighet i sitt agerande.
(3) Säljorganisationen och säljledningens egenskaper
H8 - Säljmaskinen är avvecklad.
H9 - Organisation och styrning uppmuntrar innovation.
En förutsättning för en deduktiv studie är att man utifrån teorin ska kunna ställa testbara
hypoteser, vilket kan vara svårt i en kvalitativ studie. En deduktiv ansats i en kvalitativ studie
har i detta fall varit möjligt tack vare karaktären på den teoretiska litteraturen om Insight
Selling, mer om detta kan man läsa i kapitel 7 Teoretisk reflektion.

3.2 Litteraturstudier
Med en litteraturstudie menas att man studerar de relevanta litterära verk som ska ligga till
grunden för arbetet. Dessa verk hänvisas det sedan till i teoriavsnittet (Alvehus, 2013). Den
första fasen i projektet inleds med en litteraturstudie för att uppnå en förståelse för sälj ur ett
vetenskapligt perspektiv. Litteraturstudien omfattar säljhistorik för att uppnå förståelse för de
förändringar som skett genom historien. Studien omfattar även teori kring säljorganisation,
säljstyrning,

säljprocesser,

säljroller,

säljmetodik

och

relationsförsäljning.

Relationsförsäljning är ett fokusområde och dess fördjupningar Solution Selling och Insight
Selling studeras ytterligare i kapitel 2.7 respektive 2.8. Vidare kommer teori som angränsar
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till Solution Selling samt Insight Selling studeras för att få en helhetsbild av de faktorer som
påverkar säljklimatet.
Ett problem kring den vetenskapliga litteraturen om sälj, är att den är tämligen begränsad. Sälj
har traditionellt inte studerats vetenskapligt och detta medför att det råder en brist på
teoretiska modeller. Den litterära utgångspunkten i projektet, på förslag av A plus M, grundar
sig i Adamsons et al. artikel; ”The End of Solutions Sales” från 2012. Utifrån den artikeln har
författarna fördjupat sig i intressanta begrepp, samt följt upp referenser som författarna i sin
tur följt upp referenser på, likt ett snöbollsurval. Det ger författarna en uppfattning om vilka
författare som är återkommande inom ämnet samt vilka trender som formar och har format
området. Dock kan metoden leda till att man fastnar inom ett nätverk och inte kommer i
kontakt med utomstående material som möjliggör en bredare helhetsbild över området
(Alvehus, 2013). Författarna har även sökt litteratur genom Uppsala universitetsbiblioteks
tidskriftsdatabas.

Denna

begränsningarna

som

metod
finns

breddar
i

ämnet

litteraturunderlaget,
sälj.

I

men

databasen

visar
under

samtidigt
kategorin

Economic:Commerce:Marketing & Sales finns en journal, Journal of Personal Selling &
Sales Management, som har sälj som huvudområde. Denna journal har därmed varit en viktig
resurs för litteraturstudien.
En erkänd modell författarna kommer utgå ifrån är Dubinskys (1981) Seven Steps of Selling.
För den mer specifika frågeställningen om Insight Selling hämtas mycket material från
Adamson, Dixon och Tomans artiklar som presenterats i Harvard Business Review, ”The End
of Solution Sales” (2012) och ”Dismanteling the Sales Machine” (2013). Adamson och Dixon
har även gett ut en bok i ämnet, The Challenger Sale (2011). Även teorin om Solution Selling
och framförallt Sharmas et al. (2008) beskrivning av säljflödet i Solution Selling är en viktig
utgångspunkt i denna uppsats.
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3.3 Fältundersökning
Syftet med fältundersökningen är att nå̊ en förståelse för säljprocesser, kundrelationer,
organisationsstrukturer, beslutstagare etc. genom att prata med kunniga personer verksamma
inom komplexa business-to-business försäljningar i säljorganisationer. Komplexa sälj
karaktäriseras av komplexa produkter/tjänster som kräver hög grad av interaktion mellan
säljare och köpare, gemensamma utvecklingsprojekt och långsiktiga kundrelationer.
Författarna har eftersökt en branschvariation i de företag som intervjuats för att se om det
finns skillnader mellan branscher, allt från äldre industriföretag till modernare produkt- och
tjänsteföretag i varierande storlek. Urvalet av personer har varit strategiskt inom de givna
kriterierna och har sökts vara så brett som möjligt med hänsyn till ålder, erfarenhet, bakgrund
etc. för att kunna jämföra och analysera det insamlade materialet mot generella teorier.
Författarna har även intervjuat personer med olika ansvarsområden inom säljorganisationen
från fältsäljare till säljchefer vidare till verkställande direktör. Detta för att få en uppfattning
av hur respektive roll ser på de olika förändringar och konsekvenserna av detta. För en mer
detaljerad förteckning av respondenter, se bilaga A.
Tabell 2. Förteckning av respondenter.
Deltagare

Företag

Metod

Tid

Syfte

VD
Utesäljare 1 & 2
Innesäljare 1 & 2
Moderator 1

Industridon

Fokusgrupp

Ca. 40 min

Öppen

Utesäljare 1

Industridon

Tel. intervju

Ca. 25 min

Kompletterande

Telefonilösning

Intervju

Ca. 80 min

Öppen

Client Executive

IT- företag

Intervju

Ca. 60 min

Öppen

VP Market & Sales

Bokförlag

Intervju

Ca. 80 min

Insight Selling

Moderator 1 & 2

A plus M

Diskussion

Ca. 60 min

Marknad vs Sälj

Föreläsare

Föreläsare

Intervju

Ca. 60 min

Öppen

VD

Digitalbyrå

Intervju

Ca. 60 min

Öppen

Konsult

Konsultbyrå

Intervju

Ca. 60 min

Öppen

Key Account Manager

Anställd 1 & 2

39

Metoder som används under denna fas är fokusgrupp och personliga intervjuer eftersom
författarna anser att var och en av dessa två metoder genererar olika resultat utifrån samma
utgångspunkt. Ett specifikt antal undersökningar fastställdes inte utan processen löpte längs
den planerade empirifasen i projekttidsplaneringen. Sammanlagt genomfördes en fokusgrupp
och åtta intervjuer, se tabell 2.

3.3.1 Intervjustruktur
Bryman (2005) delar upp intervjuer i kvantitativa och kvalitativa. De kvantitativa intervjuerna
tar sig ofta i form av strukturerade intervjuer. Till kvalitativa intervjuer brukar ostrukturerade
och semistrukturerade intervjuer räknas in. Kvalitativa intervjuer har fokus på att få
informantens upplevelse och förståelse för olika frågeställningar och tillåter tämligen hög
grad av flexibilitet för att följa den riktning informanten tar. Då ämnet sälj är en interaktion
mellan människor som präglas av personliga upplevelser, har författarna valt att använda sig
av kvalitativa intervjuer. Intervjuerna har varit semistrukturerade och följt en intervjugudie för
att få en liknande bas att kunna jämföra intervjuerna. Semistrukturerade intervjuer följer en
intervjuguide som fungerar som en minneslista över vilka ämnen som ska behandlas i
intervjun. En semistrukturerad intervju behåller dock flexibiliteten som låter informanten
utveckla riktningen på samtalet. Denna flexibilitet är viktig för att tolka vilka ämnen
informanten fördjupar sig i och vilka ämnen som behandlas ytligt (Bryman, 2005).
Intervjuguiden som styrt de öppna intervjuerna kan ses i sin helhet i bilaga B.

3.3.2 Öppna intervjuer
Intervjuerna sker under fysiska möten, spelas in (med respondentens samtycke), varar ca en
timme och är semistrukturerade. De inleds med förberedda och inledande öppna frågor för att
sedan låta respondenten påverka intervjuns innehåll. Krav ställs då på undersökaren att vara
aktiv i sitt lyssnande och antecknande samt att ställa relevanta följdfrågor som leder samtalet
vidare in på intressanta punkter. Efter intervjutillfällena transkriberas samtalen med hjälp av
inspelningar och stödordord som antecknats under samtalet, vilket kan generera i nya insikter
då intervjun processas igen både genom ljud och skrift (Alvehus, 2013).
Dessa intervjuer är ett öppet samtal mellan intervjuare och respondent om deras roll som
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säljare, samt hur deras företag arbetar med sälj. Syftet med dessa intervjuer är att samla data
och praktiska fall hur säljarbete bedrivs idag.

3.3.3 Ämnesspecifika intervjuer
De ämnesspecifika intervjuerna har även de spelats in (med respondentens samtycke), varar
ca en timme och är semistrukturerade. Dessa intervjuer har syftat till att empiriskt studera
utvalda specifika rubriker. Rubrikerna är av särskilt intresse för uppsatsen och har därmed
studerats djupare. Dessa intervjuer har skett med experter inom det specifika området. De
ämnesspecifika intervjuerna behandlade följande frågeställningar:

•

Insight Selling, en djupgående intervju i ämnet.

•

Skillnaden mellan marknadsavdelning och säljavdelning i företag.

3.3.4 Fokusgrupp
Fokusgruppen ger fördelen att deltagarna kan diskutera och plocka upp trådar från andra och
på så sätt nå en bredare och djupare bild av ämnet (Alvehus, 2013). Under fokusgruppen
samlades sex personer från ett företag inom industribranschen under en lunch. De
medverkande personerna hade befattningar som utesäljare, innesäljare samt verkställande
direktör, som utvecklade samtalet tillsammans med en moderator. Detta gav fördelen att olika
perspektiv belystes på samma frågeställning beroende på vem som svarade. Till exempel ser
verkställande direktör frågan ur ett strategiskt- och organisatoriskt perspektiv medan
utesäljaren har en mer praktisk synvinkel. En av anledningarna till att man använder
fokusgrupper som metod är möjligheten att studera interaktionerna mellan de närvarande, där
processerna som leder diskussionen framåt i olika riktningar kan vara lika intressant som
slutsatserna om de tolkas medvetet av moderatorn. Moderatorns roll är viktig vid
fokusgrupper då han eller hon måste hantera gruppen på ett sätt att alla kommer till tals
samtidigt som moderatorn måste se till att diskussionen inte svävar ur i irrelevanta sidospår,
utan att influera innehållet eller resultatet (Alvehus, 2013).
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3.3.5 Kompletterande intervju
Ett problem som kan uppstå är att vissa ämnen inte lyfts i fokusgruppen på grund av närvaro
av chef, kollegor etc. (Alvehus, 2013). I detta fall kompletterades fokusgruppen med en
enskild intervju för att lyfta det som inte diskuterades i grupp. Ett exempel på sådant ämne är
styrning och utvärdering av säljare som inte diskuterades när säljare och säljchef fanns i
samma fokusgrupp. Den kompletterande intervjun fokuserade på de frågor som inte lyftes upp
i fokusgruppen.
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4 Analyser
I detta kapitel analyseras det empiriska materialet i kontrast till den teori som redogjorts.
Analysen är uppdelad i en nulägesanalys samt en Insight Selling analys, för att svara mot
syftesformuleringens komponenter (1) bidra med en kunskapsbas till A plus M samt (2) testa
hypotesen om Insight Selling är framtiden inom sälj. Nulägesanalysen har en abduktiv
karaktär som vandrar mellan empiri och teori för att ge en helhetsbild av säljklimatet i
komplexa business-to-business relationer. Denna analys tar upp ämnen som faller utanför och
innanför teorin om Insight Selling och syftar till att skapa en bred kunskapsbas för A plus M.
Analysen om Insight Selling har ett deduktivt angreppsätt där vi utgår från de hypoteser om
Insight Selling som presenterades i teori- samt metodkapitlet och analyserar empirin utifrån
dessa.

4.1 Nulägesanalys
Nulägesanalysen kommer belysa de ämnesrubriker som kan kategoriseras som kärnan i det
som författarna anser karakteriserar det nuvarande säljklimatet. Dessa kärnämnen har varit
återkommande i både litteraturstudie och under insamlingen av det empiriska materialet.
Författarna har växlat mellan teori och empiri för att nå en holistisk helhetsbild av nuvarande
säljklimat. De kärnämnen som kommer belysas i detta kapitel är relationen mellan säljare och
kund, differentiering med service och kringtjänster, säljautomatisering, säljstyrning,
samarbeten i den interna organisationen samt säljarpersona.

4.1.1 Relationen mellan säljare och kund
Den digitala utvecklingen har frigjort stora mängder information samt öppnat upp för nya
kommunikationskanaler

och

detta

anses

vara

de

stora

drivkrafterna

bakom

relationsförsäljning (Sharma et al. 2008; Jones et al. 2005; Sharma, 2007; Moncrief &
Marshall, 2005). VP Market & Sales menar att tillgängligheten på information har gjort att
säljarnas informationsövertag är borta idag. Han menar att säljare tidigare hade två uppdrag;
informera kunden och kommunicera med kunden. Förr var det värdefullt att lyssna på säljare
och man sparade det material man fick så som produktblad, broschyrer etc. Idag kan kunderna
finna informationen själva, vilket gjort att säljarens roll som informatör är borta eller måste
förändras enligt VP Market & Sales. Att kunderna själva kan leta rätt på information menar
Adamson et al. (2012) är en orsak till att säljare måste förändra sitt beteende. Adamson et al.
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menar att det inte är tillräckligt att presentera lösningar på kundens problem idag, då kunden
med stor sannolikhet kan lösa problemen själva.
Adamson (2013) menar att förr var det en del av säljarens uppgift att informera kunden om de
lägre graderna av information så som accepterad information och lärd kunskap som man kan
läsa om i teoriavsnittet. Men med internets spridning kan kunden nå denna information utan
säljarens hjälp, att informera om detta tillför inget värde för kunden idag. Säljaren måste bidra
med en högre nivå av kunskap. Så som insikter och kommersiella insikter, där insikter är en
nivå av kunskap som utmanar kundens kända ramverk och visar på nya lösningar.
Kommersiell insikt är säljarens förmåga att koppla insikterna till det egna företaget och bygga
en affär kring kundens behov av förändring.
Hidalgo och Albors (2008) menar att de stora framstegen inom informationsteknologi har
frigjort stora mängder information och minskat kostnaderna för kunskap. De menar att
information och kunskap är de stora drivkrafterna i den nya ekonomin, detta ger en ny
karaktär på marknaden. Detta känns igen i VP Market & Sales resonemang, han menar att
tillgången på information driver en beteendeförändring på marknaden.
“Två fundament:
1. Informationsövertag
2. Beteende
Orsak-verkan är skit samma. Men säg att informationsövertaget har förändrat beteendet, det
betyder i praktiken sjukt stor implikation på alla delar i ett företag.” - VP Market & Sales
I kommande kapitel kommer relationen mellan säljare och kund analyseras och vad som sker i
interaktionen mellan säljare och kund belysas med utgångspunkt i hur tillgången på
information påverkar relationen.
4.1.1.1 /Höjd/nivå/av/kunskap/
Mycket av teorin (Adamson et al. 2012; Sharma et al. 2008; Jones et al. 2005; Sharma, 2007;
Moncrief & Marshall, 2005) tyder på att tillgängligheten på information har höjt
kunskapsnivån hos kunderna. Detta bekräftas i intervjuerna men samtidigt belyses ett
fenomen som inte är omnämnt i teorin. Tillgängligheten på information tycks inte enbart höjt
kunskapen hos kunderna, det finns en baksida med den ökade informationstillgången. För att
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beskriva det är “Läkar-exemplet” återkommande. De intervjuade menar att kunder har samma
beteende som många privatpersoner har innan man går till läkaren. Man identifierar att man
har ett problem, söker efter information på internet och genom vänner, kopplar ihop
informationen med de symptom man har och går sedan till läkaren med en egenställd diagnos.
De menar att kunderna har samma beteende idag vilket de anser vara på både gott och ont. VD
på Industridon menar att kunnigare kunder kräver kunnigare säljare och leverantörer vilket
utvecklar både personalen och företaget. Säljarna i fokusgruppen håller med och menar att de
antar utmaningen med glädje, det är roligare att sälja till kunder som är kunniga och
intresserade. Client Executive på IT-företaget menar även han att det är roligare att arbeta med
utmanande kunder, han berättar att han inte vill arbeta med ointresserade kunder.
Baksidan med att kunderna “själv-diagnostiserar” sig själva är, enligt flera av de intervjuade,
att kunderna ibland tror att de är kunnigare än vad de är, eller att de har missuppfattat
informationen och vad säljande företags produkter/tjänster kan lösa för problem. Client
Executive på IT-företag menar att kunder ofta tror att de har mer komplexa problem än vad de
har och att de tror att de behöver en specialanpassad produkt. Säljare måste därmed vara
duktiga på att kartlägga kundens verkliga behov och problem. Han menar att kunder ibland
inte vet, eller väljer att inte berätta det verkliga problemet.
“Vissa vill ju aldrig erkänna att det är något problem i företaget, eller att de behöver hjälp.
Det är också så här att kunden tycker att de är så duktiga, de kan det här och behöver ingen
hjälp.” - Client Executive
Han menar att kunden tror sig ha stor kunskap inom IT-området, men en kund gör bara IT
implementationer en gång per år eller ännu mer sällan. IT-företaget gör detta varje dag, så
Client Executive menar att kunderna är kunnigare då IT har en annan roll i företagen idag, det
är en strategisk tillgång. Men de är inte IT experter, vilket man ibland måste förklara för
kunden.
Även säljarna på Industridon möter samma fenomen, de berättar att deras kunder ofta är
pålästa och vet vilken typ av reglerdon de behöver. Men kunderna saknar ofta en vidare insyn
i reglerdonets funktion i en industriprocess. Industridon säljer reglerdon av hög kvalitet till ett
högre pris, men funktionerna är ofta de samma som billigare don med lägre kvalitet. De möter
ofta kunder som tror sig ha god kunskap om reglerdon och planerar att köpa det billigare
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alternativet då det har samma funktion. Detta ställer nya, högre krav på Industridons säljare,
de måste förstå kundens teknik och processer för att kunna upplysa och informera kunden om
konsekvenserna av ett haveri i ett reglerdon. De bygger case och visar på tekniska och
ekonomiska konsekvenser vid ett haveri som kan medföra höga kostnader och stora skador på
utrustning. Genom det upplyser de kunden om att det något högre priset är en liten kostnad
för att förhindra ett stort haveri.
“Vi säljer ju reglerdon, och går de sönder stannar hela processen. Man förklarar att ett
haveri kommer kosta dem x antal miljoner, därför kommer 1000 kr extra för ett bra don vara
värt det” - Utesäljare 2
Även Konsult har liknande erfarenheter men påpekar också att kunderna är mycket mer
pålästa och vet ibland precis vad de behöver och att det bara är för leverantören att leverera.
“Den enklaste vägen till affär är ju att kunden säger, det här ska vi ha levererat. Levererar
man det bra är kunden nöjd och det är det kunden förväntar sig.” - Konsult
Men han menar att man som säljare måste vara lyhörd och analysera kundens verkliga
problem, för speciellt i projektförsäljning och försäljning av komplex teknik kan kunden tro
sig ha lösningen, men det är inte alltid sant. Konsult menar att han alltid aktivt letar efter
kundens “riktiga” behov i säljmötet.
“Där man får mest positiv feedback är när du som säljare kommer in med din kompetens i ett
företag och erbjuder en lösning som kunden egentligen behöver.” - Konsult
Detta visar på att kunder är mer pålästa och kunniga idag, samt att det ställer högre krav på
säljarna att förstå kundens helhet, så som processer, teknik, organisation och affär. Men det
tyder även på att informationstillgången kan leda till en övertro på den egna kompetensen hos
kunderna, att de glömmer bort att säljarna är de verkliga experterna. Som Utesäljare 2
uttryckte sig:
“Ja fast ibland är kunderna mer okunniga än någonsin. Jag tror till och med det ökar.”
Säljarna analyserar aktivt kundernas kunskap för att avgöra om kundernas egenställda diagnos
är korrekt och avtäcka kundernas verkliga behov. För att kunna göra det måste säljarna ha
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kunskap om kundernas affär, teknik, processer, organisation etc. Detta tyder på att kunskapen
hos kunderna har ökat, och säljarna fyller en viktig roll att guida kunderna till rätt köpbeslut
då ökad kunskap hos kunderna inte alltid tycks vara rätt kunskap. Jones et al. (2005) menar att
säljare förväntas ha en bred kunskap om den generella och accepterade information som finns
tillgänglig för att kunna kommunicera med en bred variation av människor, allt från tekniker
till företagsledare. Det stämmer överens med Adamsons (2013) modell där accepterad
information endast ger trovärdighet till säljaren. Detta är ett minimum krav på säljaren som
ofta inte är tillräckligt.
“Det värsta en kund vet är att möta en säljare som frågar - ‘jaha och vad sysslar ni med?’”
- Föreläsare
Det tycks som att den ökade kunskapen hos kunderna inte är lika enkel som mycket av
teorin (Adamson et al. 2012; Sharma et al. 2008; Jones et al. 2005; Sharma, 2007; Moncrief &
Marshall, 2005) beskriver. Det tycks snarare som kunskapen hos kunderna gått från ovetande
som beskrivs av Dubinsky (1981) till ett vitt spann av kunnande som spänner från felaktig
kunskap till expert samt att det är säljarens roll att avgöra var på kunskapslinjen köparen
befinner sig. Industridon nämner att detta inte är ett uttalat krav från kunderna att säljarna ska
ha en förståelse för kundens affär, teknik, processer etc., men att det krävs för att få kunderna
att köpa.
Samtidigt uttrycker flera av de intervjuade (Föreläsare, Client Executive) att ingen förväntar
sig att man ska kunna allt, men man ska vara påläst och man förväntas kunna ta reda på allt.
Så det visar på att kunder ändå har en viss förståelse för att säljare inte kan svara på alla
frågor under det första mötet. Däremot förväntas man som säljare i högsta grad kunna ta reda
på den information som saknas. Man kommer inte undan med att lämna frågor obesvarade,
vilket visar att säljarna antar en roll som Jones et al. (2005) kallar dirigent, säljaren samordnar
och styr en orkester av kommunikation, kunskap och information mellan köpande och
säljande företag.
“Det är viktigare att man vet vem man ska gå och fråga… Det är en balansgång hur mycket
man kan, därför måste man ha en viss nivå själv innan man går ut till kund. Annars tappar
kunden förtroendet, och det är otroligt svårt att få tillbaka.” - Client Executive
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4.1.1.2 Rätt/relationer/och/konsten/att/navigera/i/inofficiella/organisationsstrukturer/
Jones et al. (2005) menar att säljare måste ha en djupare kunskap och kommunicera på ett
djupare plan för att bygga starka kundrelationer. De menar att man måste förstå kundernas
officiella och inofficiella hierarkier samt förstå beslutsprocesserna. Detta är något som
stämmer överens med svaren i den empiriska studien, många av de intervjuade berättar att
man måste förstå vem som tar besluten och “vem som sitter på pengarna”, och att en stor del
av försäljningsarbetet handlar om att navigera sig fram till rätt person.
Client Executive berättar att IT-branschen har genomgått en stor förändring, att det blivit
svårare att veta vem som tar besluten. Han menar att det var enklare förr, då sålde man in en
IT-lösning för till exempel lagerhantering eller fakturering och man talade nästan uteslutande
med IT avdelningen och IT chefen. Men nu menar Client Executive att “Allt är IT idag!”, de
säljer allt mer stora och komplexa IT-system som påverkar stora delar av företaget. Det är
alltså inte enskilda lösningar som säljs, det är komplexa system av lösningar som knyter an till
alla delar av företaget. Förr hade Client Executive kontakt med IT-avdelningen, men nu sitter
IT-chefen ofta i företagsledningen och kontakten kan vara med alla avdelningar i företaget.
Då är det viktigt att förstå vem som sitter på det slutgiltiga beslutet, samt att säljaren har
förmågan att kommunicera med alla typer av människor med olika kunskap och bakgrund.
Förr menar Client Executive att de flesta hade en teknisk utbildning och bakgrund, idag har de
alla former. Vilket ställer nya krav på säljaren i form av kommunikation och kunskap om
användarnas olika behov. Säljcyklerna är långa idag, ofta i form av stora projekt med mycket
människor inblandade på båda säljar- och köparsidan.
Flera andra av de intervjuade berättar liknande historier, Föreläsare menar att det är mycket
viktigt att veta vem som sitter på slutgiltiga beslutet och föra ett samtal direkt med den
personen. Han menar att kunder förstår och tar in 25 % av det en säljare säger, ska då någon
försöka återberätta en säljares talan för en beslutstagare kanske endast 5 % av informationen
når fram. Där av vikten att prata med rätt person.
“Ett stort arbete i försäljning är att navigera sig fram till rätt person, att veta vem det är man
ska prata med. Speciellt när man kommer med komplexare produkter, eller produkter som
förändrar sättet folk jobbar på. Då måste man arbeta hårt på att navigera till rätt
beslutsfattare, och man vet aldrig vilken den där personen är.“ - VD på Digitalbyrå
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VD på Digitalbyrå menar att stora delar av deras försäljningsmetod grundar sig i att leta fram
och navigera mellan nyckelpersoner och beslutsfattare. Han menar att dessa sällan följer
officiella hierarkier och titlar, och berättar vidare att de ofta söker sig till lägre- eller
mellannivåer i hierarkin då de upplever att personer på högre positioner sällan är villiga att ta
det slutgiltiga beslutet, samt att de sällan sitter på den budget som krävs. Budgetansvar faller
ofta på chefer på mellan- och lägre nivåer. Detta är även något som Konsult nämner, han
menar att personer på ledningsnivå ofta vill hålla sig på “en armlängds” avstånd från besluten.
Samt att det på högre nivå är svårt att skapa en förtroenderelation till kunden då det ofta är
mycket styrt och formellt på den nivån. Han menar att det är enklare och ofta mer
framgångsrikt för en säljare att bygga relationer på lägre nivåer. Adamson et al. (2012) menar
att komplexiteten gör att säljare måste bygga relationer med personer i en högre position i
hierarkin, men detta styrks alltså inte av empirin. Adamson et al. menar att kommunikation
med personer med en högre position är en förutsättning för att nå de personer som har den
makt som krävs att ta nödvändiga beslut. Men empirin tyder alltså på att dessa “högre”
personer är ovilliga att ta dessa beslut och delegerar till lägre nivåer i hierarkin. VD på
Digitalbyrå nämner att man aldrig vet vem beslutsfattaren är, detta kan tyda på beslut ofta
följer inofficiella hierarkier och beslutsprocesser samt att säljare är duktiga på att navigera i
detta landskap.
De intervjuade är överens om att kartlägga och förstå kunden samt knyta kontakt med rätt
personer är en viktig del av säljarbetet. Sharma (2007) menar att relationen mellan säljande
och köpande part fungerar som en säkerhet och kvalitetssäkring av attribut som annars är
svåra att kvalitetssäkra så som kompetens. Då relationen tycks vara nyckeln till en lyckad
affär i komplexa säljrelationer kan man anta att det är av högsta vikt att bygga relationen med
den person som tar beslutet. Säljarna är mycket kunniga om kundens organisation och har
goda relationer med beslutstagare i kundorganisationen. Detta tyder på att säljaren antar en
roll som Sharma et al. (2008) benämner kundspecialist istället för produktspecialist. Sharma
et al. (2008) menar att det är en förändring som kommit med den ökade
informationstillgången, då säljarna i mindre grad behöver förklara produkten men i högre
grad förstå kunden. Att knyta kontakt med rätt personer hos kunden säkerställer även att
säljaren får rätt information från köparen. Som det beskrevs i tidigare stycke kartlägger
säljaren kunden för att avtäcka verkliga behov, att föra den dialogen med beslutsfattare
eliminerar då risken för missförstånd som mellanhänder kan medföra.
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Säljare måste vara duktiga kommunikatörer som kan hantera olika typer av människor, något
som tycks vara en naturlig del av säljarens arbete. På frågan “Måste man anpassa sig efter
vilken produkt/tjänst man säljer?” svarar många av de intervjuade att det är viktigare att
anpassa sig efter vem man säljer mot, alltså vilken person man kommunicerar med. Detta
tycks inte förändrats men att det på senare tid har blivit en större spridning mot vilka man
kommunicerar. Säljarna berättar under intervjuerna att de tar hänsyn till kundrepresentantens
personlighet, bakgrund, kompetens, roll i företag etc.
Sharma et al. (2008) menar att mer komplexa produkter leder till komplexare köpbeslut med
fler personer inblandade samt att implementationen av komplexa produkter/tjänster påverkar
processer och strukturer i fler delar av företaget. Det tycks som säljare måste förstå alla
aspekter av sin produkt/tjänst samt ha förmågan och kunskapen att förstå samt kommunicera
och förklara för ett brett spann av intressenter hur denna produkt påverkar den enskilde
intressenten. Det tycks vidare som att det ligger i säljarens ansvar att förstå vilka delar av
kundens företag som kommer påverkas av köpbeslutet, då kunden inte själv är medveten om
alla aspekter som påverkas av ett köpbeslut. Till exempel då Industridon upplyser kunden om
de vidare konsekvenserna vid val av reglerdon, eller IT-företag som ena dagen kommunicerar
med personal på HR och nästa dag med tekniker för konfiguration av en ny serverhall.
Relationsförsäljning tycks vara dominerande i dessa komplexa säljprojekt då det är ett resursoch tidskrävande arbete att kartlägga kunderna på det sätt som beskrivs i detta avsnitt. Det
tycks även som informationstillgång har en bidragande faktor i denna utveckling då säljaren
inte längre informerar kunden utan interaktionen tar sig snarare ett uttryck som beskrivs av
Sharma et al. (2008). De menar att kommunikationen är dubbelriktad, kunden kommunicerar
med säljare och tillsammans definierar de kundbehoven som i sin tur kommuniceras till
säljorganisationen för att de i sin tur ska leverera det värde som förväntas.

4.1.2 Differentiering genom service och kringtjänster
I Sjustegsmodellen som Dubinsky presenterar 1981, är det sista och sjunde steget uppföljning.
Det är ett viktigt steg som har kommit till i efterhand i takt med att affärer och lösningar har
blivit allt mer komplexa. För att öka chanserna till stora kundbeställningar måste man vara
mycket noga med kundnöjdheten samtidigt som man måste erbjuda säkerhet och stöd under
hela säljprocessen. Att erbjuda service och tjänster runt produkten är ett sätt för företag att ge
kunden ökat värde och säkerhet i komplexa affärer samtidigt som det är ett sätt att
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differentiera sig från konkurrerande produkter på marknaden (Sharma, 2007; Kotler & Keller,
2012). VD för Digitalbyrån menar att en bra kundrelation är av yttersta vikt för dem.
“Om vi inte har en bra kundrelation kommer vi aldrig ha en affär. Omvänt kan man säga att
man kommer extremt långt idag på att bara ha en servicemindhet” - VD på Digitalbyrå
Han utvecklar vidare att kundernas missnöje sällan beror på brister i produkten eller tjänsten
man leverera utan det handlar främst om produkt- eller kundservicen inte fungerar eller svarar
upp till kraven. Han tror att service har blivit så pass viktig på grund av att produkterna idag
har blivit allt mer standardiserade samtidigt som priset inte skiljer nämnvärt. VD på
Digitalbyrån för följande resonemang:
“När man kommer med innovationer och travar in på nya områden, då blir service en
naturlig del i leveransen och produkten. När det sedan blir standard, då är den så paketerad
att det enda som skiljer är priset, då måste man konkurrera med service” - VD på Digitalbyrå
Föreläsare är inne på samma spår om att servicen är viktigare idag på grund av den ökande
konkurrensen, han kallar det för mjuka värden.
“Kunderna är mycket kräsnare idag. Det räcker inte med att ha ett konkurrerande pris. Pris
är inte avgörande idag, det är allt lull lull runt omkring” - Föreläsare
Enligt Föreläsare handlar servicen om kundnytta och hur man förmedlar den. Ju bättre en
säljare är på att beskriva nyttan med sin produkt desto mindre viktigt är priset. Vidare
beskriver Föreläsaren, precis som i Dubinskys sjunde steg, att säljaren sedan måste se till att
följa upp hur den sålda lösningen fungerar och agera som en professionell rådgivare till
kunden. Ärlig merförsäljning som används för att lösa problem för kunden upplevs ofta
positivt och som en bra service. Föreläsaren beskriver att tillgängligheten är mycket viktigt
och att kontakten med kundservice sker i allt större utsträckning på internet. Trots den digitala
kommunikationen är det viktigt att ha en personlig och effektiv kundservice för att behålla
kundnöjdheten. Han menar att många företag vill att lösningarna till problemen ska gå att
hitta i text på internet eftersom kundserviceavdelningar kostar företagen mycket pengar.
Problemet med den lösningen är att kundkontakten inte blir personlig.
“Den mänskliga kontakten blir mindre och mindre men viktigare och viktigare” - Föreläsare
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Att tjänsterna och servicen runt produkterna blir allt viktigare är tydligt. Den största
anledningen till det enligt respondenterna att det differentierar produkten på marknaden och
skapar en säkerhet och ett större värde för kunden, liknande det Sharma skriver 2007. Sharma
menar att förändringen i produktpaketen som erbjuds beror på att produkterna är mer
komplexa och kräver kompletterande och underlättande tjänster eftersom kunden upplever en
större

osäkerhet

då

komplexitet

ofta

innebär

högre

kostnader

och

längre

implementeringstider. Det framgår även i litteraturen att service och kringtjänster ofta står för
en stor andel av intäkterna (Zineldin, 2012). Det framgår dock inte i intervjuerna att så är
fallet, men man kan tolka att merförsäljning och adderande försäljning är en stor del av
säljarnas arbete. Säljarna arbetar aktivt med att upprätthålla kundrelationerna just för att öka
chanserna till detta.
Utvecklingen av mjuka värden runt fysiska produkter kan kopplas ihop med Sharma et al.
(2008) och Sharmas (2007) beskrivning av uppkomsten av Solution Selling. Sharma menar att
Solution Selling är en vidareutveckling av relationsförsäljningen men att gränserna mellan
tjänst och produkt är mer diffusa. Enligt Sharma beror det på att försäljning blir mer och mer
komplext och för att trygga kunden samt för att skapa en relation som sträcker sig längre än
under själva köpprocessen, utvecklar företagen serviceavtal och tjänster för att underlätta
kundens val. Bilen som ofta är en stor investering för privatpersoner, är ett bra exempel där
själva produkten säljs med tillhörande försäkringar, serviceavtal, bensinkort osv. Den
empiriska studien visar på att Solution Selling är aktuellt idag och att lösningsförsäljning är en
naturlig del av säljarnas arbete.

4.1.3 Säljautomatisering
Ny teknik har drivit en automatisering av försäljning vilket har påverkat säljklimatet. Flera av
de intervjuade menar att den automatiserade försäljningen ökar, fler produkter kan säljas helt
automatiserat och större delar av säljprocessen automatiseras. Samtidigt uttrycker flera av de
intervjuade att trots att den försäljning som kräver säljare minskar, blir den allt viktigare. VD
på Industridon märker av att automatiseringen av försäljning ökar, det motsvarar idag 25 %
av deras totala försäljning men ökar. Han påpekar att produkterna som säljs automatiserat är
standardprodukter som nästan uteslutande säljs till befintliga kunder som köper in
ersättningsprodukter eller reservdelar. På Industridon spelar säljarna en viktig roll då det är de
personliga relationerna som knyter nya kunder till företaget samt stärker relationen med de
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befintliga. Det är med andra ord säljarna som indirekt driver den automatiserade
försäljningen. Flera av de intervjuade talar om samma fenomen, de är medvetna om att den
automatiserade försäljningen ökar, men de tror samtidigt inte att den personliga relationen och
säljaren kan ersättas helt.
“Vi är kännande varelser, vi är inga excelblad.” - Konsult
Den personliga relationen tycks vara viktig i komplexa samarbeten, produkter, projekt etc.
Där kräver relationen en viss grad av tillit och förtroende mellan parterna, och detta är svårt
att uppnå genom en helt automatiserad process utan mänsklig kontakt. Client Executive menar
att förmågan att läsa av nyanser i beteende och känslotillstånd hos kunden är otroligt viktigt.
Även Konsult talar om hur viktigt det är att “klickar” mellan säljare och kundrepresentant.
Detta är en personlig process som syftar till att starta en dialog och samtal och det är speciellt
viktigt vid kontakt med potentiella eller nya kunder. Likt Industidon menar Konsult att det är
otroligt svårt att nå nya kunder, och personlig kontakt är en förutsättning för att starta ett
samtal mellan parterna.
Sharma (2007) menar att en av anledningarna till att den automatiserade försäljningen ökar är
att säljarens roll som informatör har förändrats idag. Information finns tillgängligt och sprids
enkelt över internet idag. Det betyder att försäljningen av enklare varor där det inte krävs
någon större förändring av metoder, processer och liknande hos kunden enkelt kan
automatiseras. Säljarens roll som informatör har för dessa varor spelat ut sin roll. VP Market
& Sales uttrycker det som att desto mer stapelvara, desto mer konkurrerar man med pris. Då
marginalerna minskar krävs större affärer för att administrera säljare. A plus M och
Industridon menar att enklare försäljning framgångsrikt kan automatiseras, och bör
automatiseras då dessa produkter inte har den marginal som krävs för att bära kostnaderna för
säljare. Sedan kan försäljning mer eller mindre automatiseras i förhållande till hur komplext
försäljningen blir, men i komplexa sälj kan man inte ersätta säljaren enligt de intervjuade
säljarna.
Sharma (2007) menar att automatiseringen av information är en del, den andra delen är
automatiseringen av säljprocessen, detta beskrivs närmare i teoriavsnittet. Automatiseringen
av säljprocessen gör att tidiga faser av säljprocessen automatiseras vilket stöds i den
empiriska undersökningen. Men det är en viss skillnad i hur företagen arbetar med att
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kategorisera kunderna, Industridon använder ett system av artikelnummer för att snabbt kunna
anpassa och distribuera olika produktvarianter efter behov. Även Konsult har erfarenheter från
olika system för artikelnummer. Men liksom teorin så säger även den empiriska studien att
det är framförallt de tidiga faserna i säljprocessen som kan automatiseras. Säljaren tycks
fortfarande spela en viktig roll i att bygga relationen med kunden och avsluta affären.

4.1.4 Säljstyrning
Detta avsnitt analyserar hur sälj styrs idag. Först studeras hur säljprocesser används, sedan hur
säljmål formuleras och utformas samt hur säljarna utvärderas mot de ställda säljmålen.
4.1.4.1 Säljprocesser/
Det märks tydligt i intervjuerna att det är få företag som använder en säljprocess som kan
jämföras med Dubinskys (1981) Sjustegsmodell. De intervjuade använder begreppet
säljprocess men det är snarare för att benämna processen att sälja till kund utan större
definition om vilka aktiviteter det innebär. Industridon menar till exempel att säljprocessen är
extremt varierande och att det inte är alla aktiviteter som är direkt relaterade till sälj, utan har
en mer relationsbyggande karaktär.
Det var endast Key Account Manager på Telefonilösningsföretaget som talade om en
definierad säljprocess. Där ett antal steg kopplas till hur många procent av den totala
säljprocessen som uppnåtts. Där kategoriseras kunderna via CRM-system och säljtavlor.
Deras säljprocess startar vid att det är bestämt hur många nya kunder som säljaren ska träffa.
25 % - Då har säljaren haft ett första möte, kundbehoven är kartlagda, ett nytt möte är inbokat,
beslutsfattarna är kartlagda och säljaren vet vad som krävs för affär.
50 % - Säljaren har presenterat en lösning, de har fått okej från kunden på funktion och pris
och har ett nytt möte inbokat.
90 % - Det finns en tid avtalad för tid signering av ordern och driftsättning. Här börjar
avtalsdiskussionen och en stor del av säljarbetet ligger i denna fas av säljprocessen.
Efter 90 % kan processen gå åt tre håll:
100 % - Då är avtal signerat och kunden är redo för driftsättning.
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Fall backs – När potentiella kunder som varit i processen faller ur processen av olika
anledningar. Till exempel är kunder ofta rädda för att säga nej till affär, istället skjuter de upp
processen gång på gång.
Avslutad affär - När affären är avslutad för att kunden antingen tackat ja eller nej till affär.
Säljprocessen som Telefonilösningsföretaget använder har likheter med Sjustegsmodellen från
Dubinsky (1981). Industridon beskriver en annan säljprocess, en process som baseras på
relationer med intressenter och beslutstagare både inom och utom kundens organisation.
Företagets VD menar att de säljer 75 % av den totala försäljningen genom relationer,
resterande 25 % sker automatiskt genom e-handel eller lagerköp via återförsäljare. De
beskriver att de säljer via ett antal säljkanaler så som distributörer, återförsäljare och direkt till
slutanvändaren. Men att de säljer direkt till slutanvändaren är ovanligt, dock så håller de god
kontakt med användarna för att skapa efterfrågan för deras produkter hos återförsäljarna. De
beskriver även att de skapar efterfrågan för deras produkter genom att bygga relationer med
andra intressenter, till exempel ingenjörsbolag som slutanvändarna anlitar för att projektera
och konstruera nya anläggningar. Genom relationen med ingenjörsbolagen får Industridon
sina produkter rekommenderade via ingenjörsbolaget till slutanvändare i utbyte mot att
Industridon bidrar med teknisk kompetens i projekteringsfasen. Denna säljprocess har lite
gemensamt med Sjustegmodellen och kan snarast jämföras med Sharmas et al. (2008)
beskrivning av relationsförsäljning. Sharma et al. menar att relationsförsäljning bygger på
långsiktiga relationer och värdeskapande över tid, det betyder att säljarens uppgift blir att
underhålla och bygga upp relationen snarare än att avsluta säljprocessen. Behovskapade hos
kunden är säljarens viktigaste uppgift, i denna kontext betyder det snarare att underhålla
relationen med kunden snarare än uppfylla säljmål för specifika produkter. Detta stämmer väl
överens med Industridons säljfilosofi där kundrelationerna ibland är mycket långa och ärvs
genom “generationer” dvs nyare säljare ärver kunder av äldre generationen säljare. Men
Industridon verkar tagit relationsförsäljningen ett steg längre än vad Sharma et al. (2008)
beskriver, Sharma et al. talar endast om relationsskapande mellan säljorganisation och
köparorganisation. Industridons fall visar att relationerna och nätverken som driver
efterfrågan hos användarna är mer komplext.
Även VD på Digitalbyrå beskriver en annan säljprocess än vad som kan ses i
Sjustegsmodellen. Han beskriver att den till stora delar består av att kartlägga och analysera
potentiella kunders affär och strukturer samt knyta kontakt med nyckelpersoner. De
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identifierar problem och formulerar problemställningar redan i införsäljningen. De kartlägger
även marknadssegment och industrier för att se om det finns återkommande problem i
branschen som kan lösas för en kund och sedan kan tillämpas på andra liknande kunder. Detta
arbete tycks utföras systematiskt och strukturerat. Bland annat används verktyg som Business
Model Canvas* för att kartlägga affärsmodeller och strukturer hos kunderna, men de har inte
någon fast definierad process utan det anpassas från fall till fall. VD:n menar att en stor del
handlar om att navigera fram till rätt nyckelpersoner, de som tar besluten som man kan läsa
om tidigare i denna analys. Denna säljprocess har element som kan ses i teorin om Insight
Selling, den tydliga fokuseringen på att kartlägga affärer istället för behov till exempel. VD:n
berättar att det ofta saknas en efterfrågan för deras produkt, då kunderna inte är medvetna om
att de har ett behov. Denna efterfrågan skapas genom att analysera deras affär och genom att
erbjuda en lösning på ett för kunden icke identifierat problem. De gör kunden uppmärksam på
problemet och kan i samma stund erbjuda lösningen. Denna process har mycket gemensamt
med Adamsons et al. (2012) beskrivning om Insight Selling t ex. hur de uppmärksammar ett
för kunden oidentifierat problem samt att de systematiskt söker efter kunder i behov av
förändring.
Även VP Market & Sales talar om behovsskapande på liknande sätt. Han menar att när
kunden identifierar sitt eget behov kan de själva identifiera lösningen på detta, och behöver
inte kontakta en säljare för att lösa problemet. När kunden sedan kontaktar säljaren finns det
lite kvar att förhandla med förutom pris. Detta resonemang känns igen i flera teorier,
Adamson (2013) menar kunden väntar med att kontakta säljaren allt längre vilket driver
prispress, Geiger S. & Finch J. (2011) menar att mogna marknader uppvisar prispress i de fall
då leverantörer inte kan erbjuda mervärde i form av service, tjänster, kunskap etc. VP Market
& Sales menar att “försäljning är att man vet någonting som kunden inte vet”, låter man då
kunden lösa sina egna problem har man inte längre något att erbjuda kunden förutom ett lägre
pris.

*Fotnot: Business Modell Canvas är ett visuellt verktyg för affärsmodellering. Den beskriver och visualiserar
olika delar i affärsmodellen samt används för att variera och utveckla alternativa modeller. Mer information se:
http://www.businessmodelgeneration.com/canvas
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Det framgår i intervjuerna att säljprocessen ser mycket olika ut i de intervjuade företagen. Det
tycks som Sjustegsmodellen inte är helt föråldrad, men samtidigt finns en ny, mer dynamisk
och relationsbaserad process. De intervjuade företagen som har en relationsbaserad process
beskriver inte specifika steg i processen och säljarna anpassar sitt arbete efter företaget och de
personer de möter.
4.1.4.2 Resultatstyrning/mot/finansiella/mål/
Det framgick i litteraturstudien att sälj har varit processtyrt, men att denna styrning mött kritik
på senare tid och att man nu förespråkar resultatstyrning (Sharma et al. 2008; Doyle & Roth,
1992; Sharma, 2007; Adamson et al. 2013). Det framgår tydligt i intervjuerna att
resultatstyrning är det dominerade, det är endast Telefonilösningsföretag som använder
säljprocessen i sin styrning. De är också det enda företag i denna studie som berättar om en
definierad
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ett

rapporteringsverktyg för säljarna och ett verktyg för säljledningen att fördela resurser till olika
säljaktiviteter. Men säljmålen på Telefonilösningsföretaget är resultatbaserade och säljarna är
inte tvingade att följa säljprocessens alla steg, Key Account Manager berättar att den
definierade säljprocessen fungerar som bas sedan har varje säljare sina egna tekniker och
metoder för sitt säljarbete.
Många av de intervjuade företagen (Industridon, Konsult, Telefonilösningsföretaget, ITföretaget) har finansiella säljmål som baseras på kvartal, halvårs-, eller årsbudget. Detta
betyder att säljarna ska sälja för en viss summa i en specifik period. Detta system tycks
uppskattas av säljarna då det ger tydliga mål. Key Account Manager berättar att många säljare
använder säljmålen som en minimum nivå, och sätter mycket högre personliga säljmål. Men
det är inte helt oproblematiskt, Client Executive hanterar ibland mycket stora säljprojekt som
sträcker sig över lång tid, då kan de tidsbaserade säljmålen bli missvisande. Till exempel om
han avslutar ett stort säljprojekt och tar in ordern i ett kvartal får det kvartalet ett mycket bra
resultat, men han hamnar på nollnivå i nästa kvartal och måste därmed börja om från början.
“Som när jag sålde stort i december, då finns det inga kunder kvar sen. De kommer ju inte
köpa nytt igen. Men då är det bara att sälja något annat…” - Client Executive
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På IT-företaget tas beslut om dessa stora säljprojekt på en högre nivå än vad säljarna kan
påverka, det medför att säljarna kan stå inför nedläggningar av säljprojekt vilket även det
påverkar säljarens egna säljresultat.
“Då vi inte går på allt, förlorar vi mer affärer, men vi använder resurserna på ett bra sätt
och vi får större chanser att vinna. Så det här att säga nej i en säljorganisation är otroligt
svårt, när du samtidigt har så hård styrning på att du ska göra saker och prestera.” - Client
Executive
Detta visar på den problematik med finansiella säljmål som Danneberg & Zupancic (2009)
beskriver, de menar att finansiella säljmål lämpar sig vid transaktionsförsäljning. Men att de
kan bli missvisade och svårhanterade i komplexa säljprocesser och i långsiktigt säljarbete. De
förespråkar då en annan form av säljmål som tar hänsyn till ett vidare och långsiktigt
perspektiv, till exempel balanserade styrkort. Men det är alltså ingen av de intervjuade
företagen som använder denna metod. Det framgår inte heller i intervjuerna huruvida säljarna
styrs mot riktnings, kvantitets och kvalitetsmål som beskrivs av Danneberg & Zupancic
(2009).
4.1.4.3 /Individuella/eller/kollektiva/säljmål/
Det framgår tydligt i intervjuerna att det råder delade meningar huruvida säljmål ska vara
individbaserade eller kollektiva. De som förespråkar individuella säljmål menar att det är
viktigt för säljarens motivation och att de inte vill vara beroende av någon annan. Key
Account Manager anser att individuella säljmål är lättare att planera efter och man har själv
större kontroll över var man befinner sig i processerna. Han nämner dock att de ibland arbetar
tillsammans på ett säljcase eftersom det är roligt att ta in en affär tillsammans eller på grund
av att den andra personen har en kontakt på företaget som kan generera en smidig ingång.
Även Client Executive förespråkar individuella säljmål och menar att det inte går att utvärdera
säljarnas prestation på ett rättvist sätt med kollektiva mål.
“Individ, alltid individ. Om det inte är något speciellt projekt. Men det går emot
säljarpsykologin, jag är beroende av vad du gör och jag har ingen koll på vad du gör. Det är
nästan alltid så i en grupp att någon drar mer än någon annan, så är det någon som bara
hänger med. Så då vill man inte ha någon som hänger på ryggen.” - Client Executive
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Andra

förespråkar

kollektiva

säljmål.

Säljarna

på

Industridon

har

geografiska

ansvarsområden, men har kollektiva säljmål för hela säljorganisationen. Detta för att de menar
att det är svårt att knyta en kund eller en affär till en specifik säljare, då det är många personer
inblandade i varje säljprocess. Deras komplexa säljkanaler är ännu en orsak, de bearbetar och
bygger

relationer

med

många

intressenter,

kunder,

distributörer,

ingenjörsbolag,

slutanvändare etc. Dessa är ofta geografiskt utspridda och därmed svåra att knyta till ett
geografiskt säljdistrikt.
“Det är även svårt att knyta ett sälj till en regionansvarig utesäljare då kundernas
organisationer ofta är utspridda och komplexa, användare i Norrland, huvudkontor i
Stockholm och faktureringsadress i Strömsund. Vilken region äger då försäljningen? Det blir
även missvisande för återkommande kunder då slutanvändaren kanske pratar med olika
utesäljare i olika delar av Sverige, men det är fortfarande en kund.” - Utesäljare 1 på
Industridon
Konsult menar att det finns ett behov av förändring från individuella säljmål till kollektiva
säljmål. Han menar att individuella säljmål gör säljare introverta och att de då missar den
större bilden och inte delar med sig av viktig information. Han har i sin roll som säljchef sett
förbättring i både försäljningsvolym och informationsdelning när han ändrade från
individuella till kollektiva säljmål.
“Det är lättare att hamna in i en kultur som är egocentrisk, att man inte samverkar med
omgivningen. Det är jobbigare att samverka med omgivningen, men när folk ser värdet av det
uppskattar alla det.” - Konsult
Danneberg och Zupancic (2009; kap. 12) menar att olika situationer kräver olika styrning, och
att endast belöna prestation som mäts i säljvolym kan ofta vara en för enkel lösning. Belöning
i säljsammanhang är ofta provision, att lönen delas upp i en fast och en rörlig del som är
beroende på säljpresentationen. IT-företaget använde denna modell men tillämpade även
bonusar och andra förstärkare. Detta har dock minskat enligt Client Executive, tidigare var
resor, middagar och andra förstärkare vanligt för att öka säljarnas prestation. Idag används
inte det i samma omfattning, dels då det är mer kontrollerat, men Client Executive menar även
att yngre säljare har andra värderingar idag och motiveras inte på samma sätt av dessa
förstärkningar.
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Danneberg och Zupancic (2009; kap. 12) menar att denna form av belöning kan fungera när
man säljer produkter med låg komplexitet och med enkla säljrelationer, samt när säljaren inte
identifierar sig med företaget. De menar dock att med komplexare produkter och mer
omfattande

och

komplexa

kundrelationer

tappar

denna

form

av

belöning

och

motivationshöjare verkan. De menar att med komplexitet måste säljarna identifiera sig med
företaget och produkten på en högre nivå, säljarna måste besitta en större kunskap och
motivation tar sig andra former. De menar att i dessa säljsituationer är icke materiella
belöningar effektivare och är mer långsiktiga, detta kan vara att säljaren identifierar sig med
företagets värderingar och kultur, har stor handlingsfrihet, goda karriärmöjligheter med mera.
Även Adamson et al. (2013) menar att säljstyrning måste förändras från den
säljvolymbaserade provisionssystemet som gynnar tävlingsinriktade och kortsiktigt effektiva
säljare. De poängterar dock att det inte är dåligt, men att det inte är tillräckligt idag. De menar
att säljaren måste förstå sin roll i affärsutvecklingen och innovationsarbetet, att de bör
fokusera på att skapa efterfrågan istället för att maximera säljvolym. Även Dubinsky et al.
(2003) menar att motivation spelar en stor roll i säljarnas prestation, och finansiell belöning är
en del av detta. Men det är även viktigt att säljarens värderingar linjerar med organisationens
värderingar. Dagens belöningssystem är kortsiktiga och de bör bytas ut till långsiktiga system
så som aktieägande, vinstdelning eller andra belöningssystem som långsiktigt gynnar
motivation och teamwork menar Dubinsky et al. (2003). Säljare kan inte längre tävla mot
varandra, de bör samarbeta.
Vi finner i vår intervjustudie att det finns vissa förespråkare för en förändrad styrning och
belöningssystem, men vi finner även de som vill behålla det individuellt styrda målen med
provisionsbaserade löner. De största förespråkarna för individstyrning är framgångsrika
säljare med en starkt tävlingsinstinkt, de älskar utmaningen och talar gärna om säljarbetet som
en tävling men de intresserar sig mindre för företaget i övrigt, de har vad man skulle kunna
kalla Hunter-personas.
“Så fort efter signat avtal ska någon annan person ta över, så säljaren kan gå vidare. Du
bygger upp ett momentum, det är en sport.” - Key Account Manager
Men det finns även de som vill få en förändring eller som har en annan målbild och
belöningssystem. Säljarna på Industridon talar inte i samma omfattning om tävlan, de

60

fokuserar på gruppen och kulturen inom företaget. De belönas inte individuellt utan företaget
har gemensamma event och tillställningar som alla får ta del av. VD på Digitalbyrå talar inte
heller om någon tävlan om att sälja mest. Där går samtalet mer kring företagsbyggande och
den entreprenöriella passionen. Att ha möjligheten, och den frihet och kreativitet det innebär
att arbeta i ett entreprenörsföretag tycks fungera som belöning i sig.

4.1.5 Samarbete i den interna organisationen
Säljare har ofta en personlighetstyp som lätt anpassar sig efter olika situationer och trender.
De måste vara sociala, förtroendeingivande och visa kunden att de bryr sig om deras intressen
(Danneberg & Zupancic, 2009; Jones et al. 2005). Enligt Föreläsare och Key Account
Manager har säljaren sällan några problem med att hitta affärsmöjligheter när de väl fått in en
fot hos en kund, samtidigt som de gärna säljer så mycket som möjligt till så många som
möjligt. Där det däremot visat sig uppstå hinder när man ska “sälja” in affären internt i
organisationen. Client Executive menar att det är det svåraste steget i en säljprocess eftersom
det är helt andra faktorer än förtroende och socialkompetens som spelar roll, t ex. om affären
är lönsam och kan anpassas efter kundbehov och om kunden är strategiskt lämplig. På IT
företaget där Client Executive arbetar har försäljning blivit en strategisk fråga där vissa beslut
tas på Europanivå på grund av att åtaganden kan vara mycket resurskrävande. Konsult tar upp
att säljare vill sälja till alla kunder men att man är begränsad av företagets leveransförmåga.
“Man måste sälja på ett effektivt sätt till kartlagda och lönsamma kunder som skapar mest
värde för företaget.” - Konsult
4.1.5.1 Intern/kommunikation/
En faktor som komplicerar denna interna försäljning är att kommunikationen mellan olika
avdelningar i en större organisation ofta är bristfällig samt att man gärna håller på information
för sig själv eller inom avdelningen (Gulati & Oldroyd, 2005). Det är viktigt att visa en
enhetlig bild av företaget genom att strategier kommuniceras ut till organisationen och länkas
samman med individers och avdelningarnas verksamhet. Kaplan och Norton (1996) förslår
balanserade styrkort för att kontrollera enhetligheten.
Flera av de intervjuade i den empiriska undersökningen håller med om att det idag blir allt
viktigare att visa enhetlighet utåt och att kommunikation internt måste bli effektivare. VP
Market & Sales menar att kommunikationen mellan marknad, sälj och produktutveckling
traditionellt är dålig. Han berättar att det är en kritisk punkt eftersom kunden konstant rör på
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sig, dvs att kundens behovscykler förändras i snabb takt. Han menar att den dåliga
kommunikationen och samarbetet internt förlänger produktutvecklingscykeln vilket gör att
kunden rör sig snabbare än det säljande företaget kan svara på de förändrade behoven.
Samarbetet mellan avdelningarna för att tillfredsställa behovet måste flyta på effektivare.
Hur väl samarbetet mellan sälj och övriga delar i organisationen fungerar kan vara en
avgörande framgångsfaktor enligt flera studier. Geiger och Finch (2011) menar att
organisationens gränsland är en vanlig källa för innovationer och förmågan att agera i detta
gränsland kan vara en nyckel till framgång. Stanko och Bonner (2013) menar att projektiv
kundkompetens, dvs. att förstå vad kundens framtida behov, leder större finansiell framgång
och högre innovationshöjd. Projektiv kundkompetens stämmer även överens med Adamsons
et al. (2012) resonemang att säljaren måste identifiera behovet av förändring innan kunden.
Gränslandet mellan organisationer är en naturlig arena för säljarna som ofta har goda
relationer med kundorganisationen och att förutspå kundens framtida behov är en del av
säljarens arbete, att knyta an säljarna till övrig organisation tycks vara en framgångsfaktor i en
snabbföränderlig marknad. VP Market & Sales menar vidare att marknad och sälj måste börja
fokusera där kundens köpbehov uppstår, vilket har förflyttats i takt med förändringen av
kundernas köpbeteende som i sin tur till stor del beror på den ökade tillgängligheten av
information.
Relationen mellan marknad- och säljavdelningen var ett återkommande ämne under
intervjuerna. Samtliga intervjuade personer höll med om att marknad och sälj är två skilda
avdelningar som sällan kommunicerar med varandra. Kotler et al. (2006) är en av få författare
som skriver om att marknadsföring och försäljning är två skilda avdelningar som ofta felaktigt
antas för att vara samma sak. VD på Digitalbyrån tror att distansen mellan marknad och sälj
beror på att de två avdelningarna inte är medvetna om varandras aktiviteter samtidigt som de
har olika typer av styrning och mål. Han menar att man ofta är eniga om strategier i
företagsledningen men att de förändras i respektive avdelning beroende på olika taktiker och
prioriteringar. A plus M är inne på samma spår och säger att beslut om nya produkter/tjänster
och segment som tas i ledningen går ner i två ben genom organisationen, ett till marknad och
ett till sälj. Ofta tillsätts någon ansvarig för den nya produkten eller tjänsten på marknadssidan
men det finns sällan någon motsvarande på säljsidan. Enligt A plus M vill man, som
kommunikationsbyrå, få återkoppling från både från marknad och sälj, men så ser inte
verkligheten ut.
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Företagets storlek och förmåga till förändring har en stor inverkan på enhetlighet, interna
samarbeten och kommunikation (Kotler et al. 2006). De intervjuade personerna på
Industridon, som är ett mindre företag med ca 70 anställda, anser att interna samarbeten inte
är några problem och menar “att alla pratar med alla”. VP Market & Sales förklarade att stora
och rigida organisationer står inför en stor utmaning att förändra sin organisationsstruktur och
sina avdelningar till att bli mer integrerande, annars kommer mindre och mer agila företag
passera dem. VP Market & Sales diskuterar vidare att desto större förståelse de anställda har
för organisationens verksamhet och funktioner desto lättare är det att skapa en enhetlighet och
en förändringsprocess.
“Desto större ökad förståelse för hur olika delar av organisationen hänger ihop så ökar
chanserna för att gå igenom en lyckad förändring.” - VP Market & Sales
VP Market & Sales menar att det som bromsar utvecklingen och förändringsprocessen är
organisationens förmåga att anpassa sig samtidigt som det finns kvar traditionella kunder som
gör att företaget kan fortsätta samma spår som tidigare. Konsult har liknande tankar och tror
att stora organisationer kommer få det svårt eftersom de har utvecklat framgångsrika
standardstrukturer som följs oavsett vad som händer. Som exempel nämner han Nokia och
Kodak som var två världsledande företag men som inte klarade av att anpassa sig efter ny
teknik och förändrade kundkrav.
“De var mycket duktiga på att göra det som de skulle göra, men de såg inte vad de borde
göra vilket var förödande” - Konsult
Danneberg och Zupancic (2009) påpekar vikten av att sälj ses som en angelägenhet för hela
företaget. Alla i företaget bör ha en förståelse för vilken roll de spelar i säljarbetet. Det är
organisationen i det säljande företaget som skapar förutsättningarna för säljarna. Förståelse
och samarbete genom organisationen är en förutsättning för att kunna driva igenom komplexa
försäljningar som Solution Selling. Från den empiriska undersökningen framgår det att
komplex försäljning ställer nya krav på samarbete inom organisationen när fler personer
behöver bidra med sin expertis i affären, vilket gör att försäljning är något som måste
genomsyras i hela organisationen. Föreläsaren menar att alla på företaget måste förstå att de
har en säljroll och att de representerar företaget mot kund. Han menar att den kulturen inte är
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vanlig idag men den kommer mer och mer då det är något som krävs för kundorienterade
företag. Konsulten delar den uppfattningen och säger att alla måste förstå att de är en del av
kundupplevelsen och att det är en inställning och attityd som måste råda i företaget. Annars
riskerar företaget att tappa kontakten med kunden och göra det man är bra på, och inte det
man bör göra, likt Kodak exemplet. Han tycker dock inte att alla måste se sig som säljare men
de måste se det affärsmässiga i det de gör. VD på Digitalbyrån anser också att alla måste
förstå sin del i affären.
“Låt tekniknördarna vara bra på teknik, men alla måste förstå affären” - VD på Digitalbyrå
Han diskuterar vidare att det är viktigt att förstå vad som skiljer det egna företaget från
konkurrerande företag. Ledningen är ofta dålig på att kommunicera det och det kan till och
med vara så att de själva inte har helt klart för sig hur företagets affärsmodell ser ut. Han ger
ett exempel om att konsultbolagens affärsidé går ut på att sälja timmar vilket inte alla
ledningar förstår enligt hans erfarenhet.
Utesäljare 1 på Industridon menar att en bra relation till andra avdelningar inom
organisationen är en förutsättning för att kunna erbjuda en bra kundservice samt för att ha
förmågan att kunna driva igenom kundanpassningar. Just kundanpassningar är något som är
viktigt att kunna erbjuda för att kunden ska uppleva att de är speciella och får ut ett värde av
relationen. Ofta i större företag kan det vara svårt att driva igenom kundanpassningar eftersom
produkter och lösningar ofta har bestämda artikelnummer. Förändringar skulle kräva att
personer från flera olika avdelningar behöver involveras menar Konsult.
4.1.5.2 /Sammanfattning/interna/samarbeten/
Teorin tar upp att avdelningar ofta är separerade och kommunicerar dåligt med varandra
vilket gör det svårt för säljarna att få igenom kundkrav och anpassningar (Kotler et al. 2006;
Gulati & Oldroyd, 2005). Den empiriska undersökningen pekar åt samma håll men belyser
även att säljare är dåliga att förmedla värdefull information om kunderna till den egna
organisationen. Konsult menar att incitament för samarbete måste införas eftersom det är, av
naturen, lättare att arbeta egocentriskt, men när man väl ser fördelarna med
kunskapsdelningen flyter det på av sig självt. Avdelningar som aktivt delar med sig av
kundinformation i kombination med att de kommunicerar fritt över interna gränser kan leda
till ett effektivt och kundorienterat företag. De kan då möta kundkrav snabbare samtidigt som
de visar ett mer enhetligt företaget vilket är av stor vikt för att skapa förtroende och tillit utåt
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enligt VD på Digitalbyrå och VP Market & Sales. Något som även styrks av teorin då Geiger
och Finch (2011) samt Stanko och Bonner (2013) menar att förståelse för kunden och att
effektivt samarbete i organisationens gränsland leder till större finansiell framgång och högre
innovationsgrad.

4.1.6 Säljarpersona
Urvalet av respondenter har varit medvetet brett för att få olika typer av säljare
representerade. I teorin beskrivs att olika säljpersona lämpar sig bättre för olika typer av
försäljning; Hunters jagar nya kunder (Danneberg & Zupancic, 2009), Konsulten löser
problem tillsammans med kunden (Sharma et al. 2008) och Provokatören utmanar kunden till
förändring (Lay et al. 2009), syftet med detta kapitel är att analysera dessa persona empiriskt.
Gemensamt för samtliga intervjuade personer är att de inte enbart faller in i ett fack utan de är
mycket skickliga att anpassa sina roller, strategier och metoder efter rådande situationer. Man
kan fråga sig om litteraturens vilja att sätta stämpel på olika typer av säljare är en bra avbild
av verkligheten. Man kan även tyda från empirin att det inte finns bättre eller sämre persona,
vilket litteraturen ibland vill påstå, t ex menar Sharma et al. (2008) att Hunterns inte är
lämpliga för komplexa försäljningar.
4.1.6.1 Hunters/
Danneberg och Zupancic (2009) beskriver att en hunter är rakt på sak, har gott självförtroende
och är duktiga på att anpassa sig samt bygga upp relationer. De är också envisa, prestigelösa
och har en stark tävlingsinstinkt. Key Account Manager är en person som har flera typiska
drag av en hunter. Han skulle vilja ha en avdelning som är ansvariga för implementeringen av
försäljningen så att säljarna kan få en renodlad säljarroll och då kan gå vidare till nästa affär
utan att tappa momentum. Han beskriver också att det är viktigt att sätta personliga mål som
överskrider de formella säljmålen för att sätta en högre press på sig själv.
Precis som Danneberg och Zupancic tar upp finns det sällan några personer som är enbart
hunters eller farmers utan de ligger ofta någonstans mellan de båda personligheterna. Key
Account Manager kan liknas mer som en hybrid mellan en hunter och en affärsmedveten
farmer eftersom han inte sysslar med ren transaktionsförsäljning utan med komplexa
lösningar vilket ställer krav på uppföljning och underhållning av relationen, samtidigt som
han bidrar till det egna företaget genom att kommunicera kundanpassningar och kundkrav
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som i sin tur utvecklar och uppdaterar företagets produkt/tjänsteportfolio. Därmed skulle man
även kunna titulera Key Account Manager som konsultsäljare och även provokatör.
4.1.6.2 Konsult/
Sharma et al. (2008) beskriver den konsulterande rollen som en roll där säljaren bli kontaktad
av kunden när ett behov uppstår. Väl hos kunden ställer säljaren frågor om kundens
verksamhet för att sedan gemensamt arbeta fram en lösning på problemet. Denna profil
stämmer bra in på Konsult. Han beskriver att det är viktigt att vara tillgänglig och närvarande
så att man blir det naturliga valet när kunden väl börjar leta efter någon som kan lösa ett
problem. Han menar vidare att det är viktigt att lyssna på kunden och inte komma med egna
förslag på åtgärder direkt.
“Man bör gå nollställd till kunden och ställa öppna frågor för att senare komma med en
lösning baserat på behovet som framkommer.” - Konsult
Även säljarna på Industridon går under rollen som konsultförsäljare. De blir ofta inkallade
som experter av kunder som har ett behov och tillsammans arbetar de fram en lösning som
passar deras anläggning bäst.
4.1.6.3 Provokatör/
Digitalbyråns process kan liknas vid Lay et at. (2009) teori om provokationsförsäljning. Lay
et al. menar att mindre och nya företag kan tillämpa denna strategi då de har en produkt eller
tjänst som kunden inte vet värdet av om den implementeras i organisationen. Genom att
identifiera kritiska punkter och sedan förmedla dem till rätt person i organisationen kan man
skapa ett behov till en lösning som anpassas löpande efter kunden. Denna lösning kan sedan
appliceras till liknande företag som upplever samma problem. Denna strategi kräver god
kommunikation och flexibilitet internt i den säljande organisationen eftersom det är viktigt att
erbjuda kundspecifika lösningar. Naturligt sker detta interna samarbete effektivare i mindre
företag, vilket Digitalbyrån också är. Föreläsare anser att dessa kundanpassningar är
drivande för mindre företags utveckling vilket gör att de snabbt tar igen på större och mer
rigida konkurrenter.
Även säljarna på Industridon visar tecken på provokatörer när de förklarar effekten av ett
driftstopp kontra kostnad på ett kvalitetsdon för kunden. Industridon är också ett relativt litet
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företag med gott samarbete mellan konstruktion, sälj, produktutveckling etc. vilket gör att de
har möjlighet att erbjuda en hög kundanpassning.

4.2 Insight Selling Analys
I detta avsnitt kommer teorin Insight Selling ställas i kontrast till den empiriska studien för att
besvara frågan “Går säljklimatet från Solution Selling till Insight Selling?”. Insight Selling
kommer brytas ner i tre områden; orsaker, säljarens egenskaper samt säljorganisationen och
säljledningens egenskaper. Dessa tre områden kommer att analyseras var för sig och det som
karakteriserar Insight Selling enligt Adamson et al. (2012; 2013) och Adamson (2013)
kommer ställas mot det empiriska materialet genom ställda delhypoteser som kan läsas i
avsnitt 2.8 och 3.1.3.

4.2.1 Orsaker
De orsaker som enligt Adamson et al. (2012; 2013) driver förändringen i säljklimat är (1)
tillgängligheten på information, (2) ökad kunskap bland kunderna och (3) detta har förändrat
kundernas köpbeteende. Dessa faktorer kommer att analyseras var för sig och ställas mot det
empiriska materialet i kommande stycke.
4.2.1.1 H1/1/Tillgängligheten/på/information/har/ökat/
Att tillgängligheten på information har ökat är tydligt under intervjuerna, men det är få som
tar upp det som en faktor som påverkar säljarbetet. Det är endast VP Market & Sales som
menar att detta är en faktor som driver en stor förändring i säljklimatet. Man kan däremot tyda
från intervjuerna att köparnas beteende och förväntningar har förändrats med den ökade
tillgängligheten på information, men denna beteendeförändring är inte avgränsad till köpare i
business-to-business sammanhang. Denna beteendeförändring tycks vara en del av en större
samhällsförändring som påverkar personer i professionella roller likväl som privatpersoner.
Säljarna vittnar om att kunderna idag beter sig som privatpersoner när de söker information
och lösningar på problem. De söker på internet, använder sig av sociala medier och forum
samt personliga kontakter och nätverk. Som det nämnts tidigare är läkarexemplet är ständigt
återkommande i intervjuerna och det tycks som affärskunder “själv-diagnostiserar” precis
som privatpersoner.
Säljarna tycks inte reflektera mycket över att tillgängligheten på information har ökat men de
talar desto mer om hur kundernas kunskap samt beteende påverkas av tillgängligheten av
information. Client Executive menar att det alltid har handlat om att säljarna ska ha mer
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information än köparna, och i hans fall så har IT fått en viktigare och mer strategisk roll hos
kunderna som ökat intresset och kunskapen bland kunderna. Han menar att denna utveckling
är kontinuerlig och ständigt pågående och man som säljare alltid måste vara nyfiken och vilja
lära sig nytt.
4.2.1.2 H2/1/Tillgängligheten/på/information/har/höjt/kundernas/kunskapsnivå./
Adamson (2013) menar att säljare måste inneha en djupare nivå av kunskap idag då
tillgängligheten på information har höjt kundens nivå av kunskap. Detta styrks av empirin och
det tycks som kunderna besitter högre kunskap om säljarnas erbjudanden och lösningar så
som priser, service och liknande som säljarna tillhandahåller och även hur de skiljer sig mot
konkurrenternas. Detta tycks uppskattas av säljarna då de inte behöver presentera
produktegenskaper och företaget de representerar i samma omfattning och kan fokusera mer
på kunden och dess problemställning. Det framgår i empirin att kunderna trots högre
kunskapsnivå har svårigheter att sätta lösningarna i ett sammanhang, och att information kan
misstolkas och detta leder till att kundens “självdiagnostik” blir felaktig. Att kunden har högre
kunskap, men inte alltid en fullständig kunskapsbild är återkommande i intervjuerna. Det kan
låta som att kunderna alltid tror sig ha högre kunskap än vad de har, men både säljarna vid
Industridon och Konsult poängterar att kunderna är mycket kompetenta idag och att många
kunder har god kunskap om vilken lösning de behöver.
Detta kan jämföras med Adamson (2013) modell om olika nivåer av kunskap som beskrivs i
teoriavsnittet om Insight Selling. Där nivån insikter är förmågan att koppla informationen till
ett kontext. Att se samband mellan orsak och verkan samt varför, och hur man måste
förändras. Det tycks som kundernas kunskap av de lägre nivåerna i Adamsons modell har
ökat, men att säljarna fortfarande spelar en viktig roll för att leverera de högre nivåerna av
kunskap.
En möjlig tolkning av att historier då kunden måste läras om förekommer mer frekvent i
intervjuerna kan vara att dessa händelser är enklare att minnas än affärer som fungerat
friktionsfritt. VD på Industridon menade att komplexa projektförsäljningar inte var deras
huvudintäkt utan majoriteten av all försäljning var standardprodukter och svar på
kundförfrågningar. Kundens ökade kunskap tycks förändrat säljklimatet, om en säljare
tidigare började med att presentera sitt företag och sin produkt enligt Dubinskys (1981)
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Sjustegsmodell tycks säljarna idag snarare kartlägga och analysera den kunskap kunden
innehar och huruvida den är korrekt eller inte.
4.2.1.3 H3/1/Ökad/kunskap/har/förändrat/kundernas/beteende./
VP Market & Sales uttrycker det som att informationstillgången driver en beteendeförändring
hos kunden och att det formar det nya säljklimatet. Adamson et al. (2012) uttrycker att köpare
har kommit 60 % av köpprocessen när de kontaktar säljaren. Det framgår dock inte i
litteraturen hur köpprocessen ser ut och vilka moment och aktiviteter som ingår i de 60
procenten. Men det tycks utifrån empirin, att kunder är mer pålästa innan de kontaktar säljare
idag samt att de har kommit längre i problemlösningen innan kontakt inleds med säljare.
Enligt Sjustegsmodellen (Dubinsky, 1981) ska säljaren väcka uppmärksamhet i steg (4)
Presentation, genom att presentera produktens fördelar. Detta tycks inte vara något dagens
säljare gör i ett första möte då kunden redan har stor kunskap om produktens funktioner.
Säljarna tycks vid ett första möte snarare kartlägga kunden, och flera av de intervjuade menar
att köparnas syfte med ett första möte är att kartlägga säljaren som person samt få en känsla
för det säljande företaget. Föreläsare tar ett exempel från privatlivet och menar att en köpare
av en bostadsrätt sällan minns mäklarfirmans namn eller erbjudande, han menar att man
minns känslan man fick för mäklaren. Även Konsult menar att köpare är mer känslostyrda än
vad de vill erkänna, även i professionella sammanhang. Det tycks som att syftet med ett första
säljmöte idag inte är att utbyta hård information så som produktfakta, det tycks snarare tjäna
som en ömsesidig kartläggning av säljare och kund.
Om man enligt Sjustegsmodellen utgår från att säljaren i ett initialt säljmöte möter en kund
utan kunskap om produkten, kan man se från det empiriska materialet att säljarna möter
kunder i en annan position idag. Kunderna är ofta pålästa och har tillgång till stor mängd
information, men det tycks som den kunskap som kunden tillfogat sig varierar. Antingen har
kunderna en god bild av deras problem men inte allt för sällan tycks kunderna missuppfattat
information. Detta gör att säljarna idag måste vara duktiga på att snabbt kartlägga kundens
verkliga problem och behov samt bedöma kundens kompetens. Så man kan tyda från empirin
att säljarna har ett annat utgångsläge idag i jämförelse med Sjustegsmodellen. Det finns dock
likheter med den process som Sharma et al. (2008) presenterar i kontexten av Solution
Selling. Sharma et al. menar att de första stegen i säljprocessen är (1) definiera kundkraven
(2) rekvisition av produkt/tjänst (3) kundanpassad integration av produkten/tjänsten.
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Något som inte nämns i teorin om Insight Selling (Adamson et al. 2012; 2013, Adamson
2013) men som var återkommande under intervjuerna är hur användandet av sociala medier
förändrar kunders beteende. Flera av de intervjuade talar om sociala mediers inflytande i
säljklimatet. Det förändrar säljarnas beteende, hur man bygger relationer, hur man arbetar
med marknadsföring med mera. Det förändrar även kundernas beteende. Kunderna söker
information och deltar i spridning av information över sociala medier idag. En del av säljarna
menade att detta var en positiv utveckling medan andra var oroade. Sociala medier ger även
de små aktörerna en stor räckvidd, och negativ så väl som positiv information om säljande
företag kan spridas bland kunderna. Detta tycks vara en ny maktförskjutning på marknaden
som påverkar säljklimatet. Tidigare var det enklare för säljande företag att kontrollera den
information som fanns tillgänglig för kunderna, idag är det mycket svårare. VP Market &
Sales uttryckte det som att det är för dyrt att ens försöka kontrollera detta. Även Konsult
menar att det inte går att styra detta och man måste hantera det genom en företagskultur av
sunda värderingar. De säljare som var oroade menade att den okontrollerade
kommunikationen och informationsspridningen kan stärka ryktesspridning och förstora
negativa kundupplevelser. De som ställde sig positiva till den nya maktbalansen menade att
det var sunt att även mindre aktörer fick en större makt, att det skapade en mer jämställd
marknad där kommunikations- och informationskanaler inte kontrolleras av marknadsledande
bolag.
Det empiriska materialet tyder på att tillgängligheten på information och den digitala
utvecklingen har förändrat kundernas beteende. Det tycks förändrat beteendet hur köpare
söker information och tillfogar sig kunskap, men även hur de interagerar med säljare och
vilka förväntningar de har på säljarna. Den ökade användningen av sociala medier är den
senaste utvecklingen och det återstår att se hur denna kommer påverka säljklimatet. Detta
resonemang utvecklas vidare i kapitel 6 Diskussion.

4.2.2 Säljarens egenskaper
De egenskaper som karaktäriserar en säljare enligt Adamson et al. (2012; 2013) är att de söker
efter potentiella kunder som är i behov av och är mottagliga för förändring snarare än att de
letar efter kunder som är i behov av en lösning på ett problem. Säljaren finner problemet
innan kunden är medveten om det och säljaren skapar genom detta ett behov. Säljarna är
kritiska tänkare och ifrågasättare som strävar mot affärstillväxt istället för kortsiktiga
finansiella mål. De lär om kunderna och ger dem nya insikter genom att bygga upp affärscase.
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4.2.2.1 H4/1/Säljare/söker/efter/kunder/i/förändring./
Något som karaktäriserar en Insightsäljare är att de letar efter kunder som är i behov av
förändring snarare än kunder med ett definierat behov (Adamson et al. 2012). Detta
resonemang känns igen till viss del i empirin, men det tycks endast vara en liten del av den
totala försäljningen. I empirin kan man se att stora delar av försäljningen handlar om att svara
på, och leverera ut efter kundförfrågningar samt merförsäljning till befintliga kunder. Detta
stämmer överens med Moncrief och Marshall (2005) teori om att man bör fokusera på att
behålla de befintliga kunderna och bygga relationer med dem. Många av de intervjuade
menade att knyta nya kunder till företaget är det svåraste och mest kostsamma i säljarbetet
och att de lägger stor vikt på att behålla de befintliga.
“Återkommande kunder som handlar frekvent och har förutsägbar repitivitet är optimala.” Konsult
Det tycks snarare som att säljarna söker efter stabila kunder med en förutsägbarhet och
repitivitet i sitt köpbeteende. Att etablera trygga och långa relationer mellan säljande och
köpande företag tycks vara ett mål för säljande företag och relationen bygger en effektiv och
kostnadsbesparande handel mellan parterna.
Vi har dock också mött säljare i intervjuerna som tydligt använder tekniken att söka efter
förändring. VD på Digitalbyrå är det tydligaste exemplet. Han berättar att hans företag aktivt
söker efter kunder i behov och som är mottagliga av förändring. De använder denna teknik då
kunderna ofta inte är medvetna om att de har ett problem och ett behov av förbättring. Detta
stämmer väl överens med teorin om Insight Selling, då VDn aktivt uppmärksammar
problemet och skapar behovet för deras produkt. Men det tycks som att tekniken att
identifiera behov av förändring är en metod för att knyta an nya kunder eller skapa en
kundbas för en innovativ produkt så som i Digitalbyråns fall. Men det tycks som detta är en
liten del av säljarens dagliga arbete för de flesta intervjuade.
4.2.2.2 H5/1/Säljaren/uppmärksammar/problem/innan/kunden/är/medveten/om/dem.//
En del av teorin kring Insight Selling är att säljaren uppmärksammar problem innan kunden är
medveten om att de hade dem. Adamson et al. (2012) menar att detta sker som en del av
arbetet med att identifiera kunder i behov av förändring. Men empirin visar på att detta sker i
ett annat sammanhang. Som det diskuterats tidigare i denna rapport måste säljare ibland lära
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om, eller tillrättavisa kunden som har uppfattat information på ett felaktigt sätt. Det är i detta
sammanhang som säljarna uppmärksammar det “verkliga” behovet hos kunden.
Då kunden ofta har en uppfattning av vilka problem och behov av lösning de har när de
kontaktar säljarna kartlägger säljarna dessa uppfattningar för att avtäcka det riktiga behovet.
Ett exempel på detta kan vara att ett företag kontaktar ett konsultbolag och vill köpa x-antal
ingenjörstimmar, men det verkliga behov kan vara att de behöver lösa ett tekniskt problem.
Detta framgår inte alltid i kundens förfrågan, och säljarens uppgift är då att kartlägga varför
de har ett behov av dessa ingenjörstimmar, till vilket syfte och sälja en lösning på det verkliga
behovet (Konsult). Detta förfarande har likheter med Solution Selling där det handlar om att
hitta rätt lösning för kunden. Sharma et al. (2008) presenterar i kontexten av Solution Selling
att de första stegen i säljprocessen är (1) definiera kundkraven (2) rekvisition av
produkt/tjänst (3) kundanpassad integration av produkten/tjänsten. Denna säljprocess har stora
likheter med den säljmetodik säljarna vittnar om. Det handlar om att definiera det verkliga
behovet, det vill säga de bakomliggande kundkraven, och erbjuda rätt lösning. Men empirin
tyder på att detta inte nödvändigtvis måste vara en del av en förändringsprocess som teorin
om Insight Selling menar på.
“Där man får mest positiv feedback är när du som säljare kommer in med din kompetens i ett
företag och erbjuder en lösning som kunden egentligen behöver.” - Konsult
Flera av säljarna vittnar om liknande historier vilket tyder på att säljarna aktivt försöker
identifiera kundernas verkliga problem och behov. Samt att det är något som kunderna till
viss del förväntar sig av säljarna. Föreläsare menar att det är ett vanligt misstag att försöka
sälja innan man kartlagt vad kundens behov är. Empirin visar på att säljarna uppmärksammar
problem innan kunden är medveten om dem vilket alltså styrker H5. Men det sker inte i det
kontext som beskrivs av Adamson et al. (2012), det sker inte nödvändigtvis sökandet av
förändringsbehov som är en av hörnstenarna i teorin om Insight Selling.
4.2.2.3 H6/1/Säljaren/guidar/köparen/genom/köpprocessen/och/“hjälper/kunden/att/köpa”./
Enligt Adamson et al. (2012) är säljarens roll att hjälpa kunden att köpa genom att identifiera
det verkliga behovet och guida kunden till förbättring. De menar att i komplexa
affärsrelationer kan säljare glömma bort att kunder ofta har det svårare än säljaren, då köparen
ofta står inför ett beslut som kan innebära förändring och köparen tar en större risk än
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säljaren. Säljarna är experter på deras lösning och hur den implementeras, för kunden är detta
en enskild eller sällsynt händelse. Detta kännas igen från Client Executives resonemang som
man kan läsa tidigare i denna rapport. De säljer stora och komplexa IT-lösningar och
osäkerheten är ofta hög för kunden. Client Executive menar att kunderna är mer pålästa och
kunniga idag, men de verkliga experterna är de som levererar och säljer IT-lösningen, de gör
denna typ av implementationer dagligen. Han menar vidare att köpare ofta tror sig ha ett mer
komplext problem än vad de har, och hans roll som säljare är att lyssna, kartlägga och förstå
kundens problem och guida dem tryggt genom köpprocessen.
“Så de har köpt av mig istället för att jag har sålt” - Client Executive
Denna typ av resonemang kommer igen i fler intervjuer och att lyssna, kartlägga problem och
behov, lära om och guida kunden tycks vara naturliga delar av säljprocessen. Adamson et al.
(2012) menar att varje kunds köpprocess inte är unik och att man som säljare kan återanvända
lösningar på flera kunder, detta känns igen från nästan alla intervjuer. Key Account Manager,
Föreläsare, Client Executive och VD på Digitalbyrå påpekar att de ofta återanvänder
lösningar, men att de låter kunderna tro att lösningen är mer anpassad efter kunden än vad den
egentligen är. Detta för att kunden förväntar sig den typ av service samt att kunden sällan vill
erkänna att de har ett vanligt och återkommande problem och då inte accepterar en
standardlösning.
Man kan dock fråga sig om “att hjälpa kunden att köpa” är ett nytt fenomen. Det tycks utifrån
intervjuerna att detta varit en del av försäljning under lång tid. Client Executive menar att han
aldrig har sålt under sina 40 år som säljare, det är kunderna som köper. Även VP Market &
Sales påpekar att säljarens roll alltid har varit att informera och upplysa kunden, men att det
tar sig annat uttryck idag.
4.2.2.4 H7/1/Säljaren/har/en/affärsmässig/långsiktighet/i/sitt/agerande./
Adamson et al. (2013) menar att dagens säljstyrning belönar effektiva säljare med kortsiktiga
mål. Att finansiella mål gynnar säljare som svarar på kundernas förfrågan utan att kartlägga
det verkliga problemet och behovet, då det är effektivt på kort sikt att sälja det som
efterfrågas. Adamson et al. (2013) menar att denna styrning och belöningssystem inte är
hållbar i ett längre perspektiv då säljarna inte uppmuntras till ett långsiktigt tänkande och
långsiktiga affärsrelationer. Från empirin kan man se en viss konflikt i detta ämne då
majoriteten av de säljare som intervjuats har individuella säljmål med relativt korta
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tidshorisonter så som månad, kvartal, år etc. Men samtidigt tycks säljarna vara medvetna om
att långsiktighet lönar sig i ett längre perspektiv. Föreläsare kallade en säljrelation där
säljaren säljer något som kunden inte behöver för “Win-lose”. Säljaren vinner för stunden,
men kunden förlorar och en missnöjd kund gör att även säljaren förlorar långsiktigt. Även
Client Executive vittnar om att kortsiktiga säljmål kan kollidera med långsiktiga affärer, han
berättar att deras säljprocesser kan vara mycket långa och att det kan bli missvisande i
säljredovisningen när en säljare har en stor affär per halvår, men säljmålen är kortare än så.
Det betyder att säljaren redovisar mycket bra resultat för att i nästa kvartal riskera att redovisa
noll-resultat.
“Som när jag sålde stort i december, då finns det inga kunder kvar sen. De kommer ju inte
köpa nytt igen. Men då är det bara att sälja något annat…” - Client Executive
Det tycks utifrån empirin att säljarna har en långsiktig planering och agerar med inställningen
att långsiktighet ökar lönsamheten. Men det tycks som att säljstyrningen inte uppmuntrar
detta beteende.
Adamson et al. (2013) menar även att Insightsäljare karakteriseras av ett vidare perspektiv av
långsiktighet. De menar att dessa säljare utöver långsiktig lönsamhet även arbetar för
långsiktig affärsutveckling och innovation. Adamson et al. menar att säljarna har unika
insikter i kundernas efterfrågan, problem och organisation och därmed är en viktig resurs i
innovationsarbetet. I detta avseende kan man se stor varians från empirin. Säljarna på
Industridon hade en god förståelse för deras roll i innovation och produktutveckling och tycks
ha en mycket god relation med företagets utvecklingsavdelning. Även de intervjuade som inte
hade en renodlad säljroll, så som verkställande direktörer talade om försäljning som en
naturlig del av företagets utveckling och innovationsarbete. Men under intervjuerna finns
även en annan syn på säljarens roll i innovationsarbetet. Vissa av respondenterna som hade en
renodlad säljroll hade svårare att identifiera sin roll i innovationsarbetet. De menade att deras
roll var att sälja och de hade svårt att se deras roll i företagsutvecklingen i ett vidare
perspektiv än att öka intäkterna. Key Account Manager berättar att han vill ha en så renodlad
säljroll som möjligt för att inte tappa “momentum och flow” i säljarbetet. Men de är medvetna
om att de som säljare sitter på värdefulla kundinsikter, och de erkänner att de är dåliga på att
dela med sig av dessa. Det tycks saknas incitament för att säljarna ska dela med sig av sina
insikter, vilket Konsult uttryckte som ett problem. Med individuella finansiella säljmål finns
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det inget incitament för säljare att dela med sig av kunskap till kollegor och resterande
organisation enligt Konsult.
Man kan tyda från empirin att säljarna har en långsiktighet i deras agerade för att driva
långsiktig lönsamhet, samt att den säljstyrning som tillämpas inte är anpassad för dessa
långsiktiga säljprocesser. Men det tycks även saknas incitament för att agera långsiktigt i ett
vidare perspektiv för att uppmuntra innovation. Det företag vars säljare var en del av
innovationsarbetet hade en kollektiv styrning som uppmuntrade kunskapsdelning vilket inte
kan ses hos andra intervjuade säljare.

4.2.3 Organisationens och ledningens egenskaper
Adamson et al. (2013) kallar den gamla formen av säljstyrning med kortsiktiga finansiella mål
och processtyrning för “säljmaskin” då det kan liknas vid en maskin som är byggd för att
effektivisera säljarbetet med kontroll- och mätverktyg likt en tillverkande maskin. De menar
att säljmaskinen måste avvecklas. En organisation som anammar Insight Selling
karakteriseras av en styrning som underlättar för säljarna genom att ge dem stor
handlingsfrihet, säljmålen är långsiktiga och knyter an till verksamhetsmål. Säljarna är inte
bundna till säljprocesser och har friheten att utforska olika vägar till avslutad affär. Säljchefen
coachar säljarna snarare än styr samt att de fungerar som en länk mellan säljaren och
resterande organisation.
4.2.3.1 H8/1/Säljmaskinen/är/avvecklad.//
I Adamson et al. (2013) artikel ”Dismanteling the Sales Machine” beskrivs dagens
säljstyrning som en säljmaskin som ska producera effektiva säljare genom att ta efter
stjärnsäljare och dessa ska konkurrera ut mindre fokuserade, och mindre disciplinerade
konkurrenter genom effektivitet med hjälp av säljverktyg och träning. Adamson et al. (2013)
menar inte att säljmaskinen är dålig, men att den inte är tillräcklig idag. Säljmaskinen
karaktäriserar av kortsiktiga mål, hög grad av styrning som uppmuntrar individuell tävlan
mellan säljrepresentanterna. Adamson et al. (2013) menar att det idag krävs en större
flexibilitet och kreativitet i säljarbetet, vilket inte uppmuntras av “säljmaskinen”. Att vara
effektiv ses som en självklarhet idag, inte ett konkurrensmedel. Därför måste säljarna ha en
större handlingsfrihet i sitt agerande för att skapa affärsmöjligheter, då Adamson et al. menar
att det inte är vägen till sälj som är viktigt, det är att man säljer.
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Att säljmaskinen är högst aktuell idag kan man se i det empiriska materialet. Mycket går att
läsa tidigare i denna rapport och man kan se att kortsiktiga mål och finansiell styrning är
dominerande. Även Danneberg och Zupancic (2009) förespråkar en förändrad syn på
säljstyrning och att finansiell styrning är allt för kortsiktigt och avgränsat för att utveckla
företagets långsiktiga intäkter, balanserade styrkort är ett exempel på en styrmetod med ett
vidare angreppsätt. Men detta var inget som användes i det empiriska material som samlades
in i denna studie.
Det finns dock de som har gått från den individuella styrningen som karakteriserar
säljmaskinen och har en kollektiv styrning. Man kan se att dessa i högre grad delade kunskap
och information med kollegor och andra delar av organisationen, men det är även i dessa fall
finansiella intäkter som premieras. Det framkom dock under vissa intervjuer önskemål om en
förändrad styrning, att den rent finansiella styrningen inte linjerade med företagets
övergripande mål.
4.2.3.2 H9/1/Organisation/och/styrning/uppmuntrar/innovation./
Adamson et al. (2013) menar på att det finns ett behov att inkludera säljarna i
innovationsarbetet och inge en känsla av affärsägarskap bland säljarna. Innovation är en
viktig faktor för långsiktig lönsamhet och tillväxt enligt Adamson et al. då hårdare konkurrens
och snabbare teknisk utveckling sätter hård press på företagen. Säljarna sitter på unika
kundinsikter och spelar ofta en viktig roll i relationen och kommunikationen mellan säljande
och köpande företag. Säljarnas insikter och position gör dem till en viktig resurs i
innovationsarbetet och Adamson et al. menar att dagens säljstyrning och organisation inte tar
till vara på denna resurs och inte uppmuntrar säljarna till att vara en del av innovationsarbetet.
Detta bekräftas i empirin då ingen av de säljare vi intervjuat har en styrning där innovation
uppmuntras. Det tycks utifrån empirin att kollektiv styrning gynnar kunskap och
informationsdelning, men inte heller de som tillämpade kollektiv styrning hade innovation
eller annan form av produkt och/eller affärsutveckling som en del av säljmålen.
Flera av de intervjuade vittnar om att de förstår vikten av att vara innovativ, men få säljare
identifierade sig själva som en del i innovationsprocessen. De medgav att de sitter på
kundinsikter som skulle vara värdefulla för t ex. produktutvecklingen men att de var dåliga på
att dela med sig av dessa insikter. De menade på att de borde göra det, men gör det inte. Det
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tyder på att det inte finns incitament för säljare att anta en roll i innovationsprocessen samt att
säljarna kan vara en viktig kunskapsresurs.
Då användare och kunder är bland de viktigaste källorna för nya idéer (Schilling, 2010, s. 2526; Hildago och Albors, 2008) och säljarna har unika insikter och goda kontaktnätverk kan
man tycka att säljarna borde vara en värdefull resurs och en naturlig del av
innovationsprocessen. Schilling (2010, s. 172) menar vidare att en av riskerna med
kunddriven innovation är att det måste finnas en grad av ärlighet och tillit mellan parterna
samt att parternas långsiktiga mål måste linjera. Även här visar empirin på att säljarna har en
unik insikt i kundens organisation, de kartlägger tekniker, organisation, processer, affär,
nyckelpersoner med mera. Man skulle kunna säga att säljarna kartlägger kunderna från topp
till tå och har en stark position i relationen med kunden. Säljaren kan utifrån detta antas vara
en viktig resurs i innovationsarbetet, men empirin visar att så inte är fallet.

77

5 Slutsatser
Detta kapitel kommer sammanfatta och dra slutsatser från analysen. Den är uppdelad precis
som analysen i nuläget och Insight Selling. Detta för att svara mot två av
syftesformuleringens komponenter, bidra med en kunskapsbas till A plus M samt testa
hypotesen om Insight Selling som framtiden inom sälj.

5.1 Nuläget
Följande avsnitt sammanfattar och visar på de slutsatser man kan dra från analysen, det visar
på vad som karaktäriserar säljklimat i komplexa business-to-business relationer idag. Det
inkluderar relationen mellan säljare och kund, men även andra faktorer som påverkar
säljklimatet så som säljautomatisering och säljstyrning, till sist även klimatet i den interna
organisationen och dess inverkan på säljaren. Som man kan läsa i inledningen på denna
uppsats finns det inte ett säljklimat utan man befinner sig ständigt i flera klimat. Analysen
visar tydligt på hur säljaren vandrar mellan olika klimat och karaktären i relationen med kund
är en annan än säljarens relation med den interna organisationen.

5.1.1 Relationen mellan säljare och kund
Man kan dra slutsatsen att den ökade tillgången på information har ökat kunskapen bland
både kunder och säljare samt att informationstillgången har förändrat kundernas köpbeteende.
Det tycks som kunderna är mer pålästa om sitt eget behov och säljarens lösningar när de
kontaktar säljare. Detta ställer högre krav på säljarna att ha en bredare kunskap om kundernas
organisation, teknik och processer för att avgöra om kunden har gjort en korrekt tolkning av
sitt behov och vilka problem säljarens lösning kan lösa. Det tycks vara återkommande att
kunder missuppfattat information och byggt en felaktig bild av behovet eller vilka problem en
lösning kan åtgärda. Det är då en del av säljarens roll att upplysa och guida kunden till rätt
köpbeslut, det tycks som säljare är måna om att sälja rätt lösning, inte endast den lösning som
kunden efterfrågar. Säljprocessen tycks ha karaktären av den process som presenterades av
Sharma et al. (2008): (1) definiera kundkraven (2) rekvisition av produkt/tjänst (3)
kundanpassad integration av produkten/tjänsten (4) implementation och driftsättning (5)
efterföljande support. Där stort fokus ligger på steg (1) där säljaren kartlägger och analyserar
de verkliga kundkraven.
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Det framgår även att service och kringtjänster är viktigt för att differentiera sig gentemot
konkurrenter. Det tycks vidare att merförsäljning och adderande försäljning står för en stor del
av den totala försäljningen hos många företag och därmed är det av hög vikt att vårda
kundrelationerna.

5.1.2 Säljautomatisering
Säljautomatisering har inte varit huvudfokus i denna uppsats, men det framgår i intervjuerna
att säljautomatisering har blivit en viktig del av säljprocessen genom CRM-system och andra
IT-lösningar som hanterar kunduppgifter, artikelnummer etc. Det tycks även som den helt
automatiserade handeln ökar i business-to-business med e-handel och andra tekniska
lösningar som t ex. skickar nya inköpsorder automatiskt när produkten är slut i distributörens
lager. Det framgår dock i empirin att det är svårt att ersätta den personliga relationen säljarna
bygger med kunderna. Det gör att de intervjuade är övertygade om att säljarens roll inte
kommer försvinna, men automatiseringen kommer ge ny karaktär åt säljrollen. Detta har inte
studerats i denna uppsats, men är ett intressant område för fortsatt forskning.

5.1.3 Säljstyrning
Det råder delade meningar under intervjuerna huruvida individstyrning mot finansiella mål är
en bra metod eller ej. Fördelarna är att det är tydligt och motivationshöjande, speciellt
tilltalande tycks styrningen vara för säljare av hunterskaraktär. Men det framgår även i
empirin och teorin ett behov av en förändrad styrning. Individstyrning hämmar
kunskapsdelning och integration mellan säljarna och kollegor. De kortsiktiga finansiella
målen blir missvisade vid långvariga säljprocesser och vid långsiktiga relationer med kunder.
Det tycks som säljstyrning är i behov av en förändrad styrning för att uppmuntra
kunskapsdelning och samarbete mellan säljare och resterande organisation, samt anta en
långsiktigare måluppföljning som linjerar bättre med företagets långsiktiga mål och strategier.

5.1.4 Samarbete i den interna organisationen
I samband med stora och resurskrävande säljprojekt talar de intervjuade om internförsäljning.
Det betyder att säljaren måste sälja in projektet till den egna organisationen för att få tillgång
till de resurser som försäljningen kräver. Detta är för säljarna en mycket viktig aktivitet, men
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väcker en del frustration hos säljarna. Det är inte ovanligt att internförsäljningen möts av
motstånd och motstridiga intressen från olika interna avdelningar, eller att säljprojekt läggs
ner av andra skäl t ex. strategiska eller resursbrist. Detta är problematiskt för säljarna av flera
orsaker:
- De interna motstridigheterna gör det svårt för säljarna att anpassa lösningarna efter kundens
behov.
- Interna motstridigheter kan förlänga, eller helt stoppa säljprojekt vilket leder till förlorad
affär.
- Kunskapsdelningen och samarbetet mellan olika delar av organisationen försvåras.
- Nedläggning av säljprojekt har en direkt påverkan på säljarens presentation i förhållande till
säljmål, och beslutet ligger ofta utanför säljarens kontroll.

5.2 Insight Selling
I detta avsnitt sammanfattas analysen om Insight Selling och till sist redovisas huruvida de
ställda delhypoteserna styrks eller inte av empirin. I denna argumentation används även
kringliggande teori som presenterats den teoretiska bakgrunden för att stärka de slutsatser
man kan dra från analysen.

5.2.1 Orsaker
Adamson et al. (2012; 2013) menar att orsakerna till förändringen av säljklimat är
tillgängligheten på information, som ökar kundernas kunskap och ändrar deras beteende.
Denna hypotes bekräftas av den empiriska studien, och även av annan litteratur (Sharma et al.
2008; Sharma, 2007). Det tycks som kunder i business-to-business har ett beteende som även
ses hos privatpersoner. Användningen av internet har ökat, både som informationskälla och
även för interaktion mellan aktörer t ex. på sociala medier. Något som kan noteras i den
empiriska studien är den maktförskjutning som internet bidragit till. Idag kan även den lilla
aktören synas och göra sin röst hörd på ett sätt som endast större aktörer hade möjlighet till
tidigare. Utifrån det empiriska materialet och även med stöd i övrig litteratur (Sharma et al.
2008; Jones et al. 2005; Sharma, 2007; Moncrief & Marshall, 2005) styrks hypotes H1
(Tillgängligheten på information har ökat), H2 (Tillgängligheten på information har höjt
kundernas kunskapsnivå) och H3 (Ökad kunskap har förändrat kundernas beteende).
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Värt att notera är dock att dessa förändringsfaktorer inte är unika för framväxten av Insight
Selling, tillgänglighet på information och den digitala utvecklingen anses vara en av de stora
drivkrafterna bakom relationsförsäljning vilket man kan läsa om i teoriavsnittet. En tolkning
kan vara att denna utveckling är kontinuerlig och ständigt förändrar säljklimatet genom att ny
information blir tillgänglig och nya digitala verktyg t ex. sociala medier.

5.2.2 Säljarens egenskaper
Mycket av de egenskaper en Insight säljare uppvisar bekräftas av empirin. Säljarna arbetar
aktivt med att avtäcka kundernas verkliga problem och behov, de konfronterar kunden när
säljaren anser att de har fel och de guidar dem genom köpprocessen. Denna process tycks
blivit viktigare då säljaren tidigare var den som informerade kunden. Idag måste istället
säljaren avgöra om den information kunden tillgodogjort sig är relevant. Empirin visar även
att kunderna tenderar att ha en övertro på sin egen kompetens och säljaren har en viktig
funktion att tillrättavisa och lära om kunden.
Adamson et al. (2012) menar att denna process är en del av arbetet att driva en
förändringsprocess hos kunden, eller identifiera kunder som är i behov av förändring. Detta
stöds inte av empirin, det tycks snarare att säljare önskar stabila kunder som återkommer
regelbundet. Att avtäcka verkligt behov, lära om och guida betyder inte nödvändigtvis en
förändringsprocess, det tycks ofta handla om att kunden missuppfattat vilken produkt eller
tjänst de behöver och att säljaren guidar dem mot rätt lösning. Det finns dock vissa fall där
säljaren söker efter kunder i förändring, VD på Digitalbyrån använde denna metod då
kunderna inte var medvetna om att de hade ett behov. Men värt att notera är att Digitalbyrå är
ett nystartat företag utan stabila kundrelationer, så alla deras kunder är nya kunder. Det är
möjligt att metoden att söka efter kunder i förändring är effektiv i kontakten med nya kunder.
Men för företag med stabil kundbas tycks det vara viktigare att behålla befintliga kunder,
vilket stämmer överens med Moncrief och Marshall (2005) 80:20-teori om att man bör
fokusera på sina mest lönsamma kunder istället för att ständigt jaga nya kunder.
Adamson et al. (2013) menar vidare att en Insight säljare har en långsiktighet i sitt agerande
och säljer med fokus på långsiktig lönsamhet, företagsutveckling och innovation. Detta
bekräftas delvis i empirin. Alla de intervjuade strävar mot en långsiktig lönsamhet, då de vet

81

att långsiktighet genererar högre intäkter än kortsiktigt agerande. Men att säljarna agerar efter
långsiktig företagsutveckling och för att gynna innovation har svagt stöd empiriskt. De
intervjuade som har (eller har haft) positioner så som verkställande direktör och säljchef talar
om denna typ av långsiktigt agerande, men de intervjuade som har en renodlad säljroll talade
inte om långsiktighet i detta avseende.
Utifrån detta kan man dra slutsatsen att H5 (Säljaren uppmärksammar problem innan kunden
är medveten om dem) och H6 (Säljaren guidar köparen genom köpprocessen och “hjälper
kunden att köpa”) styrks av den empiriska studien. Man kan vidare se H6 (Säljare söker efter
kunder i förändring) har mycket svagt stöd i empirin då säljare snarare eftersöker stabila
kundrelationer. Samt att H7 (Säljaren har en affärsmässig långsiktighet i sitt agerande) delvis
styrks av empirin, empirin stöder ett agerande för långsiktiga intäkter men det är svagt stöd
för en långsiktighet för ett vidare affärsmässig tillväxt.

5.2.3 Organisationen och ledningens egenskaper
Adamson et al. (2013) menar att man måste avveckla säljmaskinen och införa en mer flexibel,
vidare och långsiktig säljstyrning än den kortsiktiga finansiella styrningen. Empirin visar att
säljarna har stor frihet att utveckla sina egna säljmetoder och de är sällan knutna till en
bestämd säljprocess. Men det tycks finnas behov av en förändrad säljstyrning i komplex
försäljning med långa säljcykler. Dessa säljprojekt involverar ett stort antal personer hos både
säljare och kund och sträcker sig över lång tid. Industridon var ett företag som tillämpade
kollektiva säljmål av den anledningen stora säljprojekt går inte att knyta till en person. De
kollektiva säljmålen tycks även öka information och kunskapsdelning inom organisationen.
Empirin visar dock på att en stor andel företag tillämpar individuella säljmål. Fördelarna som
lyfts med individuell styrning är att målen är tydliga och ger direkt återkoppling till den
individuella säljaren, och att detta fungerar som motivationshöjare. Det finns även nackdelar
Konsult vittnar om att individuella säljmål skapar egocentriska säljare som inte delar med sig
av information och kunskap. Därmed går andra säljare och andra delar av organisationen
miste om värdefull information.
Något som var gemensamt i det empiriska materialet som bekräftar Adamsons et al. (2013)
teori om behovet av en förändrad styrning var de kortsiktiga säljmålen. Samtliga intervjuade
tillämpade säljmål fördelat på kvartal, halvår eller år. Det är tydligt att dessa korta
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tidshorisonter linjerar dåligt med säljarnas strävan efter långsiktig lönsamhet och det blir
missvisande vid långa säljprojekt och i långa kundrelationer.
Adamson et al. (2013) förespråkar även att man ska införa en styrning som uppmuntrar till
innovation. Denna form av styrning återfinns inte i det empiriska materialet, det är även svårt
utifrån empirin att dra några slutsatser om att detta skulle vara en nödvändig utveckling eller
inte. Det framgår dock att säljare är medvetna om att de är dåliga på att dela med sig av
kundinsikter som kan vara värdefulla för företagets utveckling, samt att det tycks saknas
incitament för säljarna att engagera sig i innovationsarbetet. Det framgår i teorin att användare
och kunder är mycket viktiga källor för nya idéer, samt att relationen med dem är kritisk i
innovationsprojekt (Schilling, 2010, s. 25-26, s. 172; Hildago och Albors, 2008). Där har
säljare unik kundkunskap och en viktig position i relationen till kund som kan tyda på att
säljare bör vara en del av innovationsarbetet.
Man kan tydligt se att H8 (Säljmaskinen är avvecklad) samt H9 (Organisation och styrning
uppmuntrar innovation) inte stöds av empirin. Man kan dock finna stöd för en vilja och ett
behov av att förändras.
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6 Diskussion
Följande kapitel är indelat i tre delar. I den första delen diskuteras författarnas tankar och
insikter om nuvarande och framtidens säljklimat som anses vara av vikt för uppsatsen. I den
andra delen förs ett resonemang om hur analysen har påverkats av de tillvägagångsätt och
processer som har valts under litteraturundersökningen och den empiriska undersökningen.
Externa faktorer, olika intressen och författarnas biases tas även i beaktning. Den avslutande
delen innefattar förslag till vidare forskning där vi presenterar intressanta ämnen som inte
behandlats djupare i denna rapport på grund av resursbrist eller att det inte omfattas av
syftesformuleringen.

6.1 Avslutande kommentarer om analysen
Detta avsnitt tar upp författarnas avslutande tankar om Insight Selling och huvudhypotesen
”Säljklimatet går från Solution Selling till Insight Selling” diskuteras. Vidare förs en
argumentation om säljkåren som outnyttjad resurs och avslutningsvis diskuteras sociala
medier och dess inverkan på säljklimatet.

6.1.1 Tankar om Insight Selling
Teorin och empirin om Insight Selling delar sig när det kommer till hur säljare letar efter
affärer. Teorin förespråkar att säljare aktivt ska leta efter nya kunder i förändring medan
empirin talar för att säljarna ska söka efter långsiktiga kunder som kan generera
återkommande affärer. Vi har sett under fältarbetet att representanter från mindre företag i
större utsträckning kartlägger kundens affär i stället för deras behov. För att företag ska kunna
leverera komplexa lösningar genom Insight Selling krävs platta och flexibla organisationer av
flera anledningar. Den största anledningen är att kundanpassning är av yttersta vikt eftersom
själva produkten eller tjänsten ofta inte är redo för leverans när man uppmärksammar behovet
och säljer in själva insikten. För att kundanpassning ska ske effektivt och på rätt sätt måste
kommunikation och samarbete ske utan förhinder mellan interna avdelningar. Vi menar att
detta sker absolut bäst i mindre och agila organisationer. Vi föreslår att start-ups är exempel
på små och agila företag som Insight Selling lämpar sig bäst för. De måste koncentrera sig på
nya potentiella kundrelationer eftersom de inte har några från början, och de måste
differentiera sig på marknaden genom att erbjuda unika produkter/tjänster/lösningar.
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Stora organisationer har ofta relativt underhållsfria och etablerade kundrelationer som
genererar de stora intäkterna. För dessa organisationer är processen att leta efter kunder i
förändring och sedan arbeta fram lösningar till de nya behoven en kostsam, trög och osäker
process. Kostsam för att en omfattande utredning av kunden måste genomföras för att sedan
ta fram en skräddarsydd lösning som bara kan tillämpas på en kund. Trög för att stora
organisationer ofta är mer hierarkiska och rigida med förutbestämda processer. Osäker för att
det inte är säkert att lösningen verkligen är något kunden behöver och även om den är det så
kan kunden avstå köp ändå. Däremot bidrar Insight Selling till organisationens
innovationsarbete som utgör en allt viktigare del i och med att produktlivscyklerna blir
kortare kombinerat med att nya produkter står för en stor andel av omsättningen. Dessa
innovationsarbeten är starkt sammankopplade till förmågan att internt dela med sig av
information samt att arbeta nära leverantörer, kunder och branschorganisationer (Hildago &
Albors, 2008). Vi ser därför att stora organisationer bör anta en annan inställning och att bli
mer agila samt öka interaktionen mellan avdelningar för att effektivt driva innovationsprojekt
för att kunna möta konkurrens mot mindre och innovativa företag på marknaden.

6.1.2 Går säljklimatet från Solution till Insight Selling?
En inledande frågeställning utifrån Adamson et al. (2012) artikel, var om Insight Selling har
eller kommer ersätta Solution Selling. Utifrån vår teoretiska referensram och empiriska
undersökning kan vi konstatera att så inte är fallet. Vi tror att Solution Selling kommer
fortsätta vara den dominerande säljmetoden av flera anledningar. En anledning är att både
teori och empiri talar för att organisationer lägger störst vikt i att behålla de befintliga och
långsiktiga kundrelationerna som genererar kontinuerlig försäljning och stora intäkter, i stället
för att spendera stora summor på att leta efter potentiella kunder i förändring. Ytterligare en
anledning är att differentiering med service och kringtjänster dvs. lösningsförsäljning är stark,
men det är svagt stöd för förändringsförsäljning.
Man kan dock fråga sig om det är så stora skillnader mellan Solution Selling och Insight
Selling som Adamson et al. (2012) vill framställa det. Eller är det två sidor av samma mynt?
Säljarna analyserar aktivt kundernas nuvarande behov och hur behoven kommer förändras i
framtiden för att kunna leverera lösningar för dessa, ibland resulterar behovsanalysen i ett
behov av förändring, ibland inte. Är detta Solution eller Insight? Vi kan tycka att i realiteten
skiljer sig inte säljmetoderna så markant som teorin framställer det. Vi anser att Insight
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Selling kan ses som en variant eller vidareutveckling av Solution Selling som lämpar sig bäst
när man vill etablera nya kundrelationer eller skapa en sig unicitet på en konkurrensutsatt
marknad. Lay et al. (2009) menar också att Insight Selling, eller provokations försäljning som
de kallar det, lämpar sig bra under ekonomiskt svårare tider då kundföretag avvaktar med
investeringar. Insight Selling kan då vara en metod för att frigöra kapital från budget i dessa
företag.

6.1.3 Säljkåren är en outnyttjad tillgång
Vi anser att företagens säljkårer ofta är en outnyttjad resurs som kan innebära
kostnadsbesparingar,

effektivare

innovationsprocesser

och

mer

kundanpassade

produkter/tjänster/lösningar. I och med att det är säljarna som har den personliga kontakten
med kunderna samt att de har bäst insyn i kundorganisationen, skulle deras kunskap kunna
användas i produktutvecklings-, innovations- och marknadsföringssyfte. Utifrån den
empiriska undersökningen delar säljare inte med sig av denna information eftersom de anser
att det inte ingår i deras arbetsuppgifter. Vi föreslår därför en förändring i säljstyrningen för
säljare som arbetar med komplexa produkter eller tjänster i långvariga kundrelationer, där
dessa säljare uppmuntras till kollektiv informationsdelning och samarbete internt i
organisationen. Men detta betyder inte att dagens säljstyrning är dålig, mycket tyder på att
finansiella säljmål med korta tidshorisonter är mycket effektiva för en viss typ av säljare.
Tävlingsinriktade “hunterssäljare” tycks prestera mycket bra under denna form av styrning,
men det framgår av empirin att detta sker på bekostnad av informationsdelning. Man bör med
andra ord se över vilken typ av säljare man har i sin säljkår samt anpassa säljstyrningen efter
företagets mål t ex. öka intäkterna, ökad innovation, ökad integration etc.

6.1.4 Ett nytt forum för kommunikation
Ett återkommande ämne under intervjuerna är hur framväxten av sociala medier påverkat
relationer, nätverk, informationsdelning och kunskap. Detta ämne har inte lyfts i vår
litteraturstudie och utifrån intervjuerna kan man tyda det att det är ett relativt nytt fenomen.
Men sociala medier är ett allt viktigare forum för professionella relationer som företag måste
lära sig att hantera. Något som gör sociala medier så attraktivt för företag är den stora
genomslagskraften till den låga kostnaden. Ett budskap kan enkelt riktas till specifika
målgrupper och sedan spridas vidare i dessa personers nätverk. Något vi noterat i våra
empiriska studier är att sociala medier har bidragit till en maktförskjutning i förhållandet
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mellan kund och säljande företag. I dessa forum kan missnöjda kunder, även om de är små
och förhållandevis obetydelsefulla för det säljande företaget, sprida dåliga recensioner som
kan påverka verksamheten negativt. Denna maktförskjutning har gjort att företagen måste
behandla alla kunder, stora som små, lika, vilket vi anser är en hälsosam utveckling.
Vidare har framväxten av dessa forum skapat en typ av problematik kopplat till att en stor del
av de anställda finns närvarande på diverse sociala medier privat. Detta leder till att gränserna
mellan privat och professionell suddas ut. Empirin visar på att det finns ett behov för företag
att skapa policys och riktlinjer för vad som får publiceras i sociala medier så att inte
företagshemligheter eller annan känslig information läcker ut. På samma sätt bör företag göra
de anställda uppmärksamma på att de representerar företaget oavsett vilken position de har,
som vi tagit upp tidigare, och i och med det vara försiktiga med avvikande åsikter och
påstående som direkt eller indirekt kan kopplas till företaget. Det är flera av de intervjuade
som menar att sociala medier redan idag är en viktig arena för att knyta affärsrelationer men
att det ibland kan bli problematiskt när gränserna mellan det privata och professionella suddas
ut.
Vi tror att sociala medier kommer ha en växande roll som kommunikationsplattform, dels
internt inom företagen, men också mellan aktörer inom business-to-consumer och businessto-business. Det är ett sätt för företag att visa närvaro och en enhetlig front på globala nätverk.
Enhetlighet är ytterligare en anledning till att lyfta fenomenet att marknad och sälj ofta
behandlas som samma ämne akademiskt. Om det var så att marknad och sälj var en enhet,
hade enhetlighet på internet och sociala medier inte varit ett problem. Men då marknad och
sälj inte är enhetliga kan sociala medier ställa nya krav på samarbete mellan de två. På sociala
medier flyter marknad och sälj ihop, masskommunikation och personlig relation möts på
samma plattform vilket gör att kravet på enhetlighet och samarbete mellan marknad och sälj
är högre än tidigare.

6.2 Hur analysen kan utvecklas
Denna uppsats bygger på ett empiriskt underlag av åtta intervjuer och en fokusgrupp och vi
har medvetet valt respondenter från ett vitt spektra inom business-to-business med kriteriet att
de hanterar komplex försäljning, respondenterna har även haft varierande titlar och
ansvarsområden. Det är möjligt att en annan urvalsstrategi hade påverkat analysen och de
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slutsatser som analysen leder till. Det är möjligt att ett mer homogent empiriskt underlag där
exempelvis endast säljare med nyckelkundsansvar gett ett mer omfattande empiriskt underlag
för vissa delar av analysen. Men vi tror även att andra viktiga aspekter av förändringar i
säljklimat då lämnats utanför den empiriska studien. Vi menar att det valda empiriska
underlaget ger en större bredd i analysen vilket svarar mot syftet att göra en holistisk
helhetsstudie av säljklimatet. Syftet med studien var att ge en övergripande helhetsbild, detta
blir då med avkall på djupet i studien. Varje rubrik i analysen kan givetvis studeras djupare
med ett mer fokuserat empiriskt och teoretiskt material men med uppsatsens begränsningar av
tid och resurser valde vi att fokusera på helheten utan att fastna i detaljer.
Denna studie grundar sig i internationell teori och svensk empiri, det är möjligt att detta
påverkat analysen, att resultatet blivit ett annat med svensk teori och/eller internationell
empiri. Till exempel framkom det under intervjuerna att det finns en mycket fördomar mot
säljare i Sverige. Empirin talar för att svenska säljare måste arbeta hårt för att bryta igenom de
förutfattade meningarna och ofta börjar i underläge redan i starten av en ny kundrelation.
Föreläsare tror att anledningen till det ligger i att kunden projekterar sina fördomar på
säljaren och på så sätt letar efter och förstärker de dåliga egenskaperna hos säljaren. Konsult
upplever att det anses vara en skam att vara säljare i Sverige och att många har uppfattningen
att säljarna bara “glassar omkring i fina tjänstebilar”. Det bör ske en förändring i attityden
mot säljare och att man måste förstå det affärsmässiga i det som säljarna gör. Även VD på
Digitalbyrån berättar att folk anser det vara fult att vara säljare i Sverige och har en teori om
att det kan bero på det svenska ingenjörsarvet.
“Vi har varit väldigt teknik- och produktfokuserade och ansett att en bra produkt säljer sig
själv” - VD på Digitalbyrå
Denna negativt laddade stämpel och dessa fördomar är inget som omnämns i litteraturen. Det
är möjligt att säljklimatet skiljer sig mellan geografiska områden och resultatet blivit ett annat
med internationellt empiriskt material, tyvärr sätter uppsatsens begränsade resurser stopp för
en internationell studie. Det är svårt att avgöra hur fördelningen mellan internationell teori
och svensk empiri påverkat resultatet och en möjlig fortsättning på denna studie skulle kunna
vara en jämförelse mellan säljklimat i olika geografiska regioner.
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I all forskning så riskerar resultatet att påverkas av forskarnas egna biases och den
referensram som forskarna befinner sig i. Detta gäller även denna uppsats, vi har tillbringat
stora delar av detta projekt på A plus M´s kontor och det är möjligt att miljön vi befunnit oss i
har influerat vårt arbete och därmed påverkat resultatet. För att minimera denna påverkan och
få en objektiv studie i förhållande till uppdragsgivaren har vi till stora delar arbetat fristående
från övrig verksamhet hos uppdragsgivaren. Men all påverkan är inte av ondo, vi har givetvis
fört en dialog med uppdragsgivaren för att studien ska utvecklas i en riktning som är
fördelaktig för både uppdragsgivare och författare. Denna dialog har ökat medvetenheten för
både författarnas och uppdragsgivarens biases och på så sätt utvecklat de referensramar
respektive part haft.

6.3 Förslag till fortsatt forskning
Under arbetet med denna uppsats har vi utforskat många delar av försäljning men tid och
resurser sätter begränsningar för hur mycket vi kan studera varje område. Genom detta projekt
har vissa områden väckt större nyfikenhet än vanligt av olika anledningar, det kan vara
områden som inte är omskriven i teorin, områden som fått lägre prioritet i denna uppsats då
det inte svarar mot syftet etc.
Säljautomatisering är ett ämne som inte fått stor uppmärksamhet i denna rapport, då syftet var
att studera relationen mellan säljare och kund. Men vi tror att säljautomatiseringen kommer
förändra sättet man gör affärer och hanterar relationer i business-to-business i framtiden.
Empirin tyder på att automatiserad försäljning blir allt större och att säljare trots detta tror att
den personliga säljrelationen kommer bestå och att säljarens roll kanske till och med blir
viktigare med ökad automatisering. Det hade varit intressant att studera säljautomatiseringens
påverkan på säljklimatet djupare. Kan det vara så att säljarnas tro på att människa inte kan
bytas mot maskin i en säljrelation bygger på en rädsla för att bli ersatt och att säljarens
funktion har spelat ut sitt syfte? Om det är så att man inte kan bygga helautomatiserade
säljrelationer hur kommer då säljarens roll utvecklas och vad driver då den ökade
automatiseringen?
Ett annat ämne som diskuteras i stor omfattning i denna rapport är säljstyrning,
säljorganisation och säljarens roll i övrig verksamhet så som innovationsprocesser. Detta är
ett mycket intressant ämne och vi finner mycket lite litteratur där en förändrad säljstyrning är
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omskriven. Det nämns dock ofta i litteraturen att säljstyrningen och säljorganisationer måste
förändra sitt sätt att utvärdera säljare. Men det är ytterst lite, om någon, litteratur som studerat
effekterna av en förändrad styrning. Detta är ett område som är intressant att studera vidare då
mycket teori och viss empiri tyder på att en förändrad säljstyrning är nödvändig men det
saknas studier av effekterna av en förändrad styrning. Uppnås de effekter som förespråkarna
av en förändrad styrning propagerar?
Under de empiriska undersökningarna har ett återkommande ämne varit hur företag kan
marknadsföra sig genom att kontrollera och dela med sig av information. I och med att kunder
söker kunskap på egen hand i allt större utsträckning har företagen förstått att de måste vara
närvarande och aktiva där kunderna befinner sig, alltså på internet. Flera av de intervjuade
menar att företag som delar med sig av mest och bäst information som upplevs kosta pengar,
skapar en relation till kunderna och ökar chanserna att bli deras val när de väl bestämmer sig
för att köpa. Detta kallas Content Marketing och det är redan ett uppmärksammat ämne, det
som skulle vara intressant att utforska ytterligare är hur säljavdelningen kan bli en del i denna
process genom att bidra och utforma informationen. Det skulle kunna leda till ett viktigt
samarbete mellan marknad och sälj, informationen skulle bli kundanpassad samtidigt som
säljarna får en tydlig uppfattning av vilken kunskapsnivå kunderna ligger på när de kontaktar
företaget. Då det är företaget som via den delade informationen indirekt bidragit till kundens
kunskap kan man också förebygga att kunden inte missuppfattar sitt behov. Detta har inte fått
något större utrymme i denna rapport eftersom det inte linjerar med vårt syfte.
Slutligen kan man fråga sig är var gränsen mellan relation och korruption går, är det etiskt rätt
att bygga upp starka relationer mellan köpande och säljande organisationer där konkurrerande
organisationer lämnas utanför? Det forskas mycket om relationsskapande och hur man bygger
och underhåller nätverk, både organisatoriskt och privat. Samtidigt är korruption en stor och
viktig fråga som ständigt är aktuell i samhället och inte minst i näringslivet. Frågan vi ställer
oss och förslår vidare forskning om är när relationen mellan säljare och kund går över gränsen
från vad som anses givande och rättvis samarbete till något som kan jämföras med korruption
och mutor? Hur kan relationsförsäljning motiveras i ett klimat som förespråkar öppenhet och
lika villkor? Hur ser företag på detta problem och hur arbetar dem för att hålla sig på rätt sida
gränsen? Exempelvis gör relationsförsäljningen att oetablerade aktörer utan de nödvändiga
relationerna, med lika bra eller bättre produkter, inte får chansen att nå attraktiva kunder
eftersom det är en resurskrävande process att skapa långsiktiga och hållbara relationer för
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båda parterna. Stora aktörer har makten och tillgångarna för att skapa lönsamma relationer
med nyckelkunder genom fördelaktiga samarbetsavtal. Man kan fråga sig när utbyte i goda
vänners lag går över till mutor, är det okej att bjuda på lunch eller erbjuda
kompis/stamkundsrabatt? Motsatt kan man fråga sig hur man bygger relationer i ett klimat
som inte tillåter någon form av utbyte mellan parterna, “ge och ta”, “tjänster och gentjänster”
är väl en av byggstenarna i en relation?
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7 Teoretisk reflektion
Detta kapitel har till syfte att väcka debatt och ge vår bild av vetenskapen om försäljning. Det
har under hela uppsatsens genomförande varit ett återkommande debattämne mellan
författarna, ämnesgranskare och handledare samt övriga deltagare i kursen. Detta stycke ger
författarnas bild av den vetenskap som finns inom ämnet försäljning. Notera att det inte har
varit möjligt för författarna att granska all tillgänglig litteratur om försäljning, denna
reflektion kommer behandla de iakttagande författarna mött under den inledande
litteraturstudien.

7.1 Den begränsade tillgången på vetenskaplig litteratur
om försäljning
Under den inledande litteraturstudien stod det snabbt klart att tillgången på vetenskaplig
litteratur av försäljning är tämligen begränsad. Den första artikel som publicerades om
försäljning vad Dubinskys ”A Factor Analytic Study of the Personal Selling Process” som
publicerades i första utgåvan av Journal of Personal Selling & Sales Management 1981.
Denna journal är idag den enda som har försäljning som huvudämne i Uppsala universitets
tidskriftsdatabas (sökväg Economic:Commerce:Marketing & Sales). Journalen har varit en
viktig källa för litteratur i denna uppsats, men det framgick tidigt att det finns en brist på
modeller och teorier kring försäljning. Det blev även tydligt att mycket av litteraturen bygger
på annan litteratur vilket ger en mycket enhetlig bild av försäljning, vi har inte stött på
motstridiga eller skiftande synsätt på försäljning. Vetenskapen kring försäljning tycks ha växt
fram från samma stam, och nyare teorier bygger på de äldre. Det är dock möjligt att
författarna har fastnat i ett nätverk eller en loop av artiklar och litteratur och att det finns
annan litteratur utanför detta nätverk. Det gjordes flera försök att bryta denna eventuella loop
genom sökningar på Uppsala universitets databas, Google Scholar etc. men litteraturen tycks
ändå hamna i samma cirkel av teorier och begrepp.
Under den inledande litteratursökningen blev det även tydligt att majoriteten av de böcker
som är skrivna om försäljning är tämligen ovetenskapliga och tar sig form av handböcker för
att bli en bättre säljare. Den vetenskapliga litteratur i bokform som finns tillgänglig behandlar
försäljning som en underrubrik till marknadsföring. Det var genomgående svårt att finna
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litteratur som behandlade försäljning som huvudområde, det var ofta en underrubrik till andra
ämnen så som marknadsföring, produktutveckling och liknande. Det blev tydligt under
empiriska studien att försäljning både påverkar och är beroende av många andra delar av ett
företag så som marknad, produktutveckling, produktion, IT mm. Det var svårt att finna
litteratur som gav den helhetsbilden av försäljning och säljorganisationens roll i ett företag, då
den litteratur som behandlade försäljning som ett underämne till huvudämnet visade en
begränsad bild av försäljning, ur ögonen på respektive huvudämne.
Vi har även noterat under projektets gång att en del säljlitteratur tenderar att bli “säljande”, i
denna litteratur finns bland annat artiklarna om Insight Selling. Litteraturen är formulerad på
ett sätt som säljer in de teorier som författarna själva förespråkar, vilket man kan se redan i
rubrikerna “The end of Solution Sales” och “Dismanteling the Sales Machine”.
Argumentationen i litteraturen byggs kring starka ställningstaganden och lite utrymme lämnas
till problematisering. Dessa artiklar är förmodligen skrivna för att väcka debatt och därmed
skrivna på ett nästintill provocerande sätt, men detta sker på bekostnad av nyanseringen i
argumentationen. Denna uppsats visar att försäljning är en komplex process som ter sig
mycket olika i varierande situationer. I litteraturen framstår det dock som att det finns ett
säljklimat och ett sätt att sälja, t ex. Solution Selling är slut och Insight Selling-eran är här.
Detta kan tyckas vara en allt för enkel bild av säljklimatet och vi hävdar att man ofta missar
att belysa komplexiteten i försäljning. Det går inte att säga att en version eller teori är bättre
än den andre, alla former av försäljning förkommer mer eller mindre parallellt och anpassas
efter situationen. Karaktären på litteraturen med de absoluta ställningstagandena har dock
möjliggjort användningen av en deduktiv ansats i delar av denna uppsats. Utifrån teorin har
det varit enkelt att ställa konkreta hypoteser som bygger på dessa tydliga ställningstaganden.
Det är möjligt att en deduktiv ansats inte varit möjlig med en mer problematiserande litteratur
där ställningstagandena inte är lika absoluta.
Författarna ställer sig slutligen frågande till varför försäljning behandlats i så begränsad
omfattning. Då försäljning är vitalt och nödvändigt för företagets överlevnad kan man fundera
på varför det inte får mer uppmärksamhet i vetenskapliga kretsar.
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7.2 Bristen på definition av försäljning, säljare, säljklimat
etc.
Bristen på definition av försäljning och säljare i litteraturen är uppenbar, vi har under
litteraturstudien läst en stor mängd litteratur som använt begrepp som säljare och försäljning
utan att närmare definiera dessa begrepp och vad de betyder i det kontext som studien är
utförd. Som man kan läsa i inledningen av denna uppsats definieras försäljning enligt
Nationalencyklopedin ([1], 2014) som “mot vederlag tillhandahållande av vara eller
tjänst.“ och säljare definieras som “person som arbetar med försäljning både i butik och på
annat sätt.” ([2] Nationalencyklopedin, 2014). Dessa är mycket breda definitioner och en
säljare kan vara allt från telefonförsäljare till verkställande direktör och försäljning kan
inkludera allt från att sälja mjölk i matbutiken till försäljning av hela bolag. Även begrepp
som säljklimat används flitigt utan närmare definition. Detta gör det svårt att tolka och förstå i
vilket kontext och till vilken bakgrund litteraturen är skriven.
Vi har även noterat bristen på djupare casestudier, under litteraturgenomgången fann vi en
artikel (Geiger & Finch, 2011) som byggde på en djupstudie. I denna studie kan man läsa
vilka roller säljaren hade, och i vilket kontext de verkade, och det framgår i Geiger & Finchs
artikel, och även i denna uppsats att en säljarens roll kan variera mycket. Bristen på
casestudier gör att kontexten och förutsättningarna under vilken litteraturen är skriven blir
ännu mer diffust, en stor del av artiklarna bygger på enkätundersökningar och/eller
litteraturstudier där det är sällan beskrivet vilken typ av säljare och/eller försäljning som
studerats.

7.3 Blandningen av marknadsföring och försäljning
Slutligen väcktes en frågeställning hos författarna och det är varför marknadsföring och
försäljning ofta behandlas som samma ämne i den vetenskapliga litteraturen? Det är
uppenbart i empirin att marknadsföring och försäljning är två mycket skilda aktiviteter i
företagen, och tycks alltid varit det. Det tycks dessutom vara en hög grad av rivalitet och
konflikt mellan de två. Det är två organisationer med olika mål, prioriteringar och skilda
strategier. Denna skillnad framgår inte i litteraturen, marknadsföring och försäljning
debatteras, analyseras och omskrivs som ett ämne och försäljning ställs ofta som en
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underaktivitet till marknadsföring. Men empirin visar en annan bild av försäljning, en
fristående organisation som utför aktiviteter långt utanför ämnet marknadsföring. Vi fann
endast två artiklar som beskriver detta fenomen, Kotler et al. (2006) och Michaelson (1985) .
Vi är mycket förvånade att denna uppenbara och vitala skillnad inte lyfts i större omfattning i
litteraturen. Skillnaden mellan marknadsföring och försäljning beskrivs under kap. 2.10.1 i
teoriavsnittet och detta bekräftas i vår empiriska undersökning. Det är uppenbart att
försäljning inte är en underavdelning till marknadsföring i företag som verkar inom businessto-business. Enligt A plus M är tendensen att gå till det motsatta att marknadsföring är
underordnat försäljning. Marknadsföring är endast ett område som säljorganisationen berör
och

ansvarsområdet

för

säljorganisationen

sträcker

sig

till

stora

delar

av

företagsorganisationen. Vår empiriska studie visar att en viktig del av säljarens roll är att
koordinera resurser och kommunikation med interna enheter i egna företaget så som
produktutveckling, produktion, logistik och distribution.
Vi tror att ignoransen av skillnaden mellan marknadsföring och försäljning i litteraturen gör
att viktiga frågeställningar lämnas obehandlade. Det råder enligt empirin “ett mindre krig”
mellan marknadsavdelning och säljavdelning hos många företag, detta fenomen och dess
konsekvenser har lämnats utanför den litteratur vi läst. Det framkom under intervjuerna att
många är oroade för hur företag ska hantera detta, speciellt då gränserna för ansvarsområdena
mellan de två avdelningarna blir otydligare i samband med t ex. användandet av internet och
sociala medier. Empirin visar även på att nyckelkunder och nyckelsäljare spelar en strategisk
viktig roll i företag idag. Till exempel planerar IT-företag strategisk viktig försäljning på
Europanivå och Industridon menar att säljarens kundinsikter är en viktig tillgång i företagets
utveckling. Men försäljningens strategiska betydelse lämnas utanför den akademiska
debatten.
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Bilaga&A&!!Respondenter"
Denna bilaga syftar till att ge en djupare förståelse för de respondenter som förekommer i den
empiriska studien. Vissa intervjuer har skett med utgångspunkt från hur säljarna arbetar på det
specifika företaget, andra intervjuer har fokuserat mer på personens samlade erfarenhet från
olika bolag. Intervjuerna är konfidentiella och för att skydda identiteten på de intervjuade
personerna och företag anges inte namn eller exakta uppgifter.

Industridon
Anställda: Mellan 50-100 personer lokalt
Omsättning: 100-150 mSEK
Metod: Fokusgrupp
Bransch: Tung Industri
Industridon är en världsledande tillverkare av reglerdon. Industridon är en del av ett globalt
nätverk med över 150 kontor över hela världen. Det lokala kontoret har marknad i hela
världen, men för denna studie var det fokus på den svenska marknaden och säljare aktiva där.
Respondenter
Utesäljare 1, Utesäljare 2, Innesäljare 1, Innesäljare 2 och verkställande direktör. Deltagarna
hade varierande erfarenhet av försäljning mellan ett par år till över 20 år.

Telefonilösningsföretag
Anställda: Under 50 personer
Omsättning: Under 50 mSEK
Metod: Intervju
Bransch: Telecom
Mindre aktör inom telecom som erbjuder telefonlösningar till små och medelstora företag.
Har kontor i Sverige och Danmark men marknad i hela Europa.
Respondenter
Key Account Manager har arbetat på företaget i sex år och har gjort en snabb karriär inom
försäljning.
1

IT-företag
Anställda: Mellan 1000-3000 i Sverige. Över 400 000 globalt.
Omsättning: Över 5 Miljarder kr i Sverige. Över 100 Miljarder $ globalt
Metod: Intervju
Bransch: IT
Världsledande aktör inom informationsteknologi. Erbjuder ett mycket stort utbud av olika ITlösningar.
Respondenter
Client Executive har över 40 års erfarenhet av försäljning inom IT-företag i olika positioner.
Har varit säljare i olika former, säljchef samt ansvarig för interna säljutbildningar. Arbetar
idag med stora säljprojekt.

Digitalbyrå
Anställda: Under 10 personer
Omsättning: Nystartat
Metod: Intervju
Bransch: Digital marknadsföring
Tillhandahåller innovativ lösning för att producera större mängder av reklammaterial på ett
effektivt sätt.
Respondenter
VD har en blandad bakgrund från ett av Sveriges stora bolag. Började som servicetekniker för
att sedan göra karriär inom bolaget genom att starta upp en ny affärsverksamhet och gick då
över till en säljande roll. Driver idag ett entreprenörsföretag inom digital marknadsföring.

Föreläsare
Metod: Intervju
Respondenter
Föreläsare har arbetat med försäljning under hela sitt yrkesverksamma liv. Är idag en av
Sveriges mest uppskattade föreläsare inom försäljning.

2

Konsult
Metod: Intervju
Respondenter
Konsult har lång erfarenhet av försäljning som säljare och säljchef i framförallt
konsultverksamhet samt ett av de större industriella företagen i Sverige.

VP Market & Sales
Metod: Intervju
Respondenter
VP Market & Sales har lång erfarenhet inom marknadsföring och försäljning. Är mycket
insatt i debatten om de senaste trenderna inom området. Denna intervju behandlade debatten
om Insight Selling och rådande trender i säljklimatet.

3

Bilaga%B%!"Intervjuguide
Denna bilaga visar den intervjuguide som tillämpades under intervjuerna. Den följdes inte
strikt utan intervjuerna var flexibla för att utvecklas under samtalets gång. Intervjuguiden
syftade till att få en bas av ämnen som behandlades under intervjuerna.
Bakgrund
- En kort presentation av respondentens karriär inom försäljning
- En kort presentation det respondenten säljer idag och det företag han/hon representerar
Kunderna
- Beskrivning av typisk kund. Storlek, bransch, etc.
- Beskrivning av kundrelationerna. Långa eller korta, många eller få etc.
- Vilka kontaktytor har de med kunderna?
- Vad har kunderna för krav och förväntningar på säljaren
Intern samordning
- Hur hanteras kundkrav på anpassning av produkt/tjänst?
- Hur fungerar samspelet mellan säljare och produktutveckling/konstruktionsavdelning?
- Hur fungerar samspelet mellan säljare och marknadsavdelning?
- Till hur stor omfattning har ni kundanpassade produkter?
Säljstyrning
- Säljprocesser
- Säljmål
- Säljstyrning
- Säljträning
Trender
- Vad tror respondenten om trender som påverkar säljklimatet?
- Hur har utvecklingen av säljklimatet sett ut?
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