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ABSTRACT 
 

The purpose of this study is to gain increased understanding of how strategic management of 

the sales process in a high-tech growth company can be designed. The study was conducted as 

a case study on a high-tech growth company. The empirical material was collected from semi-

structured personal interviews and scenarios. The result shows that strategic management of 

the sales process can be valuable in a high-tech growth company. With the rapid growth in 

these firms strategic management can enhance the traditional management by providing a 

holistic view. The belief system is seen as the most prominent perspective and the importance 

of strategy and values’ coming through in the sellers’ behavior is stressed. The sellers’ 

behavior is focused on nurturing and maintaining the customer relationships. Greatest 

potential for development in high-tech growth companies is found in the diagnostic control 

system and database- and knowledge management. 



 

 

SAMMANFATTNING 
 

Bland tillväxtföretag i Sverige är företag som säljer högteknologiska produkter 

välrepresenterade. Styrning i dessa är en utmaning, speciellt av försäljningsfunktionen som 

utpekats som hjärtat i dessa företag. Simons hävstänger för strategisk styrning omfattar fyra 

perspektiv som denne menar bör uppmärksammas för att skapa balans i strategisk styrning 

och i sin tur nå lönsamhet och tillväxt. Dessa är det diagnostiserande perspektivet, det 

interaktiva perspektivet, värderingsperspektivet samt det gränsskapande perspektivet. 

Personlig försäljning är en kritisk komponent för högteknologiska tillväxtföretag. Säljarna 

arbetar efter säljprocessens steg vilka är behålla, avveckla och finna nya kunder, databas- och 

kunskapshantering, vårda och underhålla kundrelationen, presentation av produkten samt lösa 

problem och tillgodose behov. Studiens syfte är att öka förståelsen för hur strategisk styrning 

av säljprocessen i ett högteknologiskt tillväxtföretag kan utformas. Studien genomfördes som 

en fallstudie på ett högteknologiskt tillväxtföretag. Det empiriska materialet inhämtades från 

semistrukturerade personliga intervjuer samt scenarier med fyra personer i ledningsposition 

samt fyra personer involverade i säljprocessen. Resultatet visar att strategisk styrning av 

säljprocessen kan vara värdefull i ett högteknologiskt tillväxtföretag. Flera samband återfinns 

mellan Simons fyra perspektiv för strategisk styrning och säljprocessens olika steg. I och med 

den snabba tillväxttakten i högteknologiska tillväxtföretag ses att den strategiska styrningen 

kan förstärka den traditionella styrningen genom att bidra med ett helhetsperspektiv. 

Värderingsperspektivet ses som det mest framträdande i högteknologiska tillväxtföretag och 

vikten av att strategi och värderingar kommer fram i säljarnas agerande betonas. I säljarnas 

agerande ligger fokus på att vårda och underhålla kundrelationer. Det perspektiv där störst 

utvecklingspotential återfinns hos högteknologiska tillväxtföretag är det diagnostiserande och 

i säljprocessen ses att utveckling av databas- och kunskapshantering kan tillföra mycket.  
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1 INTRODUKTION 

etta kapitel ger en introduktion i ämnet. Inledningsvis beskrivs tillväxtföretag vilket 

leder fram till en diskussion om strategisk styrning av personlig försäljning i dessa samt 

slutligen till syftet som är utgångspunkten för vår studie.  

1.1 Tillväxtföretag 

Tillväxt beskrivs av Nicholls-Nixon (2005) som affärsvärldens motsvarighet till idrottens 

home-run; och eftersträvas i stor utsträckning av högpresterande företag (Simons, Davila & 

Kaplan, 2000, s 264). Tillväxtföretag definieras i denna studie i enlighet med Nuteks rapport 

(2003:4, s 5) som företag där ökning i antal sysselsatta och eller tillväxt i ekonomiska termer 

sker. Dagens Industri utser årligen de snabbast växande företagen i Sverige, Sveriges gaseller 

(di.se, 2009). Mindre än en procent av Sveriges aktiebolag klarar kraven då kriterierna
1
 för att 

få utmärkelsen är hårda (ibid). Trots att tillväxt indikerar livskraft kan den samtidigt innebära 

ett större risktagande på grund av prestationstryck och ökad omfattning av verksamheten 

(Simons et al, 2000, s 264ff). När organisationer växer uppstår ofta behov av förändring och 

Flamholtz och Randle (2007, s 2) beskriver hur ”growing pains” kan uppstå i ett företags 

utveckling på grund av skillnad mellan den befintliga och den eftersträvade infrastrukturen. 

Nicholls-Nixon (2005) undersöker små- och medelstora företag med hög tillväxt och finner 

att stora krav ställs på styrningen i dessa. Det finns många intressanta infallsvinklar på tillväxt 

(Davidsson, Delmar & Wiklund, 2001, s 34); däribland området styrning i tillväxtföretag som 

utgör en stor utmaning (Flamholtz & Randle, s 4; Nicholls-Nixon, 2005).  

1.2 Strategisk styrning av personlig försäljning i högteknologiska tillväxtföretag 

Bland tillväxtföretag i Sverige är företag som säljer högteknologiska produkter 

välrepresenterade (Davidsson & Delmar, 2001, s 96). Dessa produkter definieras i studien i 

enlighet med Sharma, Iyer och Evanscitzky (2008) som teknologiskt komplexa med hög grad 

av kundanpassning och med en komplex beslutsprocess. Nilsson (2010) betonar också 

skapandet av unik kundnytta som ett attribut hos tillväxtföretag. Styrning av företag som 

erbjuder högteknologiska produkter är ett till stor del outforskat område (Sharma et al, 2008). 

Lindvall (2001, s 83) pekar på strategisk ekonomistyrning som ett område av växande intresse 

som tillkommit på grund av den traditionella ekonomistyrningens snäva fokus. Enligt 

Anthony och Govindarajan (2007, s 16) är strategisk planering det första steget i 

ekonomistyrning. Strategisk styrning definierades först av Simmonds
2
 (1981); men det råder 

ännu ingen konsensus om begreppet (Langfield-Smith, 2008). Simons (1995, s 5) betonar hur 

styrning utgår från strategi och definierar ekonomistyrningsprocessen som följer:  

”Management control systems are the formal, information-based routines 

and procedures managers uses to maintain or alter patterns in 

organizational activities”.  

                                                 
1
 Företaget ska ha: offentliggjort minst fyra årsredovisningar, en omsättning som överstiger 10 Mkr, minst tio 

anställda, de senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen, under samma period minst fördubblat sin 

omsättning, ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt, i allt väsentligt vuxit organiskt 

samt sunda finanser. 
2
  “The provision and analysis of management accounting data about a business and its competitors, for use in 

developing and monitoring business strategy”.  
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Hos Kald (2004, s 3) återfinns stöd för att strategiska styraspekter är viktiga att beakta även 

för enheter. Författaren pekar på att detta blir viktigare i takt med att företag växer och beslut 

decentraliseras. En betydelsefull enhet för tillväxtföretag är försäljningsfunktionen eftersom 

de ansvarar för företagets affärer (Löfmarck Vaghult & Johansson, 2008, s 14). Styrning av 

säljenheter har studerats av Baldauf, Cravens och Piercy (2001a). Författarna menar att när 

säljare i större utsträckning inriktar sig på långsiktiga relationer med kunderna krävs också ett 

mer långsiktigt fokus i styrningen; och strategisk ekonomistyrning inrymmer just 

långsiktighet (Anthony & Govindarajan, 2007, s 7). Balans i den strategiska styrningen 

betonas av flera författare (Ewing & Samuelsson, 2002, s 12; Kaplan & Norton, 1999, s 19; 

Simons, 1995, s 10). Cardinal, Sitkin och Long (2004) beskriver svårigheter med balansen i 

styrningen som kan uppstå för företag med snabb tillväxt. Nilsson (2010) finner att balans i 

styrningen av små snabbt växande företag med fördel beaktas både som handling och 

tillstånd. Simons (1995, s 7) hävstänger för strategisk styrning omfattar fyra perspektiv som 

denne menar bör uppmärksammas för att skapa balans i strategisk styrning och i sin tur nå 

lönsamhet och tillväxt. Dessa är det diagnostiserande perspektivet, det interaktiva 

perspektivet, värderingsperspektivet samt det gränsskapande perspektivet.  

 

Piercy, Cravens och Lane (2009) menar att prioriteringarna för säljenheterna måste förenas 

med ett företags strategi via dess styrning. För att implementera strategin i en organisation 

menar Simons (1995, s 10), Sheehan (2006) och Widener (2007) att samtliga styrperspektiv 

ovan behöver beaktas. Lindvall (2001, s 85) poängterar att implementering av strategin ofta 

anses vara en större utmaning än utformningen. Sheehan (2006) menar att många lysande 

strategier misslyckas på grund av dålig implementering via den strategiska styrningen. 

Författaren pekar på att Simons fyra perspektiv tillsammans kan förena vad företaget vill 

uppnå i form av strategin med vad som verkligen utförs i form av medarbetarnas agerande. 

För en säljenhet är personlig försäljning en viktig del av medarbetarnas agerande speciellt när 

erbjudandet rör komplexa produkter (Sharma et al, 2008). Enligt Mantrala, Albers, 

Gopalakrishna och Joseph (2008) är forskning kring försäljning knapp. Den personliga 

säljaren är särskilt viktig för företag som säljer kundanpassade produkter och produkter med 

en relativt lång och komplex beslutsprocess (Brooksbank, 1995; Czinkota & Ronkainen, 

2007, s 596). Dessa företag återfinns på den industriella marknaden, det vill säga där företag 

erbjuder produkter till andra företag (Mohr, Sengupta & Slater, 2010, s 231).  

 

Personlig försäljning är karaktäristisk för industriell försäljning (Lamb, Hair & McDaniel, 

2003, s 481); och är en tvåvägskommunikation i företagets kommunikationsmix (Kotler & 

Keller, 2009, s 512). På många marknader är den personliga försäljningen en kritisk 

komponent för att lyckas med marknadsföringen (Brooksbank, 1995; Czinkota och 

Ronkainen, 2007, s 405). Personlig försäljning definieras i denna studie i enlighet med Lamb 

et al (2003, s 479) som en tvåvägskommunikation där säljaren och kunden försöker påverka 

varandra i en köpsituation. Persson (1995, s 38ff) har i sin avhandling identifierat fyra olika 

säljarroller
3
; där säljaren som en del av erbjudandet anses vara den roll som främst är av 

intresse i denna studie. Detta byggs på att fokus i denna roll till stor del ligger på 

problemlösning vilket också betonas av Sharma et al (2008) just för högteknologiska företag. 

Hädanefter kommer personlig försäljare att benämnas säljare.  

 

Säljare måste ha mer än instinkt och de utbildas därför i kundhantering och analysmetoder 

(Kotler & Keller, 2009, s 601). De flesta utbildningsprogram för säljare lär ut stegen i ”the 

                                                 
3
 Säljaren som: en del av erbjudandet, teknisk specialist, kommunikatör och koordinator. 
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seven steps of selling” (ibid). En säljprocess definieras enligt Persson (1995, s 21) som en 

serie uppgifter och aktiviteter som följer i sekvens och bildar en försäljningsprocess. ”The 

seven steps of selling” är en av de mest använda modellerna inom säljområdet (Moncrief & 

Marshall, 2005). Den har utvecklats vidare av Moncrief och Marshall (2005) till en modernare 

version
4
. Företag som säljer högteknologiska produkter kräver en annan betoning på sin 

organisation gällande dess marknadsaktiviteter (Mohr et al, 2010, s 11). En produkts 

säljprocess kan vara unik på grund av dess egenskaper, segmentets egenskaper eller den 

interna processen i företaget (Lamb et al, 2003, s 481). En förstudie utfördes för att bilda en 

uppfattning om Moncrief och Marshalls (2005) version av ”the seven steps of selling” var 

relevant för ett tillväxtföretag som erbjuder högteknologiska produkter. Som ett resultat av 

förstudien har säljprocessen modifierats för att bättre passa dessa företag. Vissa av stegen 

sammanfogades och det första steget modifierades till att även innefatta att finna nya kunder. 

Stegen i den modifierade säljprocessen är: behålla, avveckla och finna nya kunder, databas- 

och kunskapshantering, vårda och underhålla kundrelationer, presentation av produkten samt 

lösa problem och tillgodose behov. Denna modifierade modell av ”the seven steps of selling” 

kommer hädanefter att benämnas för säljprocessen. 

 

Sammanfattningsvis konstateras att strategisk styrning av säljprocessen i högteknologiska 

tillväxtföretag är intressant av flera anledningar.  Förekomsten av teori om strategisk styrning 

av företagsenheter är knapp, inte minst specifikt för säljenheter. Att försäljningsfunktionen är 

hjärtat för tillväxtföretag där styrning är en utmaning motiverar ämnesvalet ytterligare. Hur 

strategin genom den strategiska styrningen kan implementeras borde rimligen avspeglas i hur 

säljarna agerar i säljprocessen. Detta lyfts också som ett viktigt område för fortsatt forskning 

av Baldauf, Cravens och Piercy (2001b). Det återfinns inte heller mycket teori om 

säljprocessen i ett högteknologiskt tillväxtföretag och det finns därför ett behov av att belysa 

ämnet. Helhetsperspektivet i strategisk styrning bör kunna ge värdefulla insikter även på 

enhetsnivå tack vare långsiktigheten som också lyfts i befintlig teori kring styrning av säljare. 

Hur Simons hävstänger för strategisk styrning skulle kunna användas för styrning av 

säljprocessen känns utifrån problemdiskussionen angeläget att studera speciellt i 

tillväxtföretag som erbjuder högteknologiska produkter på den industriella marknaden.  

1.3 Syfte  

Det övergripande syftet med studien är att öka förståelsen för hur strategisk styrning av 

säljprocessen i ett högteknologiskt tillväxtföretag kan utformas. Detta kommer att visualiseras 

i en modell. För att uppfylla detta övergripande syfte behöver följande delsyften uppnås: 

 

 skapa en ökad förståelse för vilka föreställningar ledningen i ett högteknologiskt 

tillväxtföretag har om den strategiska styrningen av säljprocessen 

 skapa en ökad förståelse för vilka föreställningar säljare i ett högteknologiskt 

tillväxtföretag har om sitt agerande i olika steg i säljprocessen 

 utforska kopplingar mellan den strategiska styrningen och säljprocessen i ett 

högteknologiskt tillväxtföretag 

                                                 
4
 Behålla existerande kunder och avveckla olönsamma kunder, databas- och kunskapshantering, vårda relationen, 

presentation av produkten, problemlösning, mervärde/tillgodose behov samt underhålla kundrelationer. 
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2 STRATEGISK STYRNING AV SÄLJPROCESSEN  
 

apitlet behandlar den teori som ligger till grund för den empiriska studien. Inledningsvis 

presenteras strategisk styrning av säljprocessen i ett högteknologiskt tillväxtföretag, 

vidare beskrivs säljarnas agerande i säljprocessen i dessa företag. Kapitlet avslutas med att 

den teoretiska referensramen sammanfattas i en modell. 

2.1 Strategisk styrning av säljprocessen i högteknologiska tillväxtföretag 

2.1.1 Perspektiv på strategisk styrning 

Simons (1995, s 7) pekar i sin modell på fyra olika perspektiv som är viktiga att ta hänsyn till 

för att nå en dynamisk balans i den strategiska styrningen: det diagnostiserande perspektivet, 

det interaktiva perspektivet, värderingsperspektivet samt det gränsskapande perspektivet. 

Författaren menar att dessa hävstänger bildar motverkande krafter som krävs för en effektiv 

implementering av strategi.  Värderingsperspektivet samt det interaktiva perspektivet beskrivs 

som positiva och inspirerande krafter och liknas vid organisationens gas (ibid). Det 

gränsskapande samt det diagnostiserande perspektivet liknas vid organisationens broms då det 

skapar restriktioner och försäkrar agerande i enlighet med regler (op cit, s 8). Simons 

hävstänger för strategisk styrning kopplat till strategi visualiseras i figur 1 nedan. 

 

 

 
 

Figur 1. Simons fyra perspektiv på strategisk styrning kopplat till strategi 

Modifierad efter Simons, R. (1995, s 159).  

 

De fyra perspektiven relateras till strategi vars funktion skiljer sig beroende på ur vilket 

perspektiv den betraktas. Simons menar att värderingsperspektivet har syftet att motivera 

medarbetare att utforska möjligheter genom att kommunicera ut organisationens vision. 

Värderingarna symboliserar strategi som helhetsperspektiv och skapar engagemang för 

organisationens övergripande syfte. Det gränsskapande perspektivet sätter upp gränser för 

önskat beteende hos medarbetarna och kommunicerar därmed den strategiska domänen. 

Gränser relateras till strategi som konkurrensposition, de stakar ut området för 

organisationens verksamhet. Det diagnostiserande perspektivet koordinerar och övervakar 

implementeringen av de avsedda strategierna genom att kommunicera planer och mål. Detta 

K 
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perspektiv kopplas till strategi som plan och säkrar att målen uppfylls. Det interaktiva 

perspektivet stimulerar uppdykande möjligheter och kommunicerar strategiska osäkerheter. 

Tillvaratagandet av möjligheter relateras till strategi som mönster av handling och garanterar 

att organisationen tryggar sin position för morgondagen. (Simons, 1995, s 156ff) 

 

Diagnostiserande perspektivet 

Det diagnostiserande systemet som är kärnan i strategisk styrning ska förmedla företagets 

kritiska framgångsfaktorer till medarbetarna och syftar till att motivera dem att agera i linje 

med organisationens målsättningar (Simons, 1995, s 63). Om strategi och mål är tydligt 

formulerade blir de lättare att beakta i utformningen av den mer formella ekonomistyrningen 

(Olve, Lindvall, Nilsson & Samuelsson, 2008, s 663). Enligt Widener (2007) kan faktorer i 

den interna miljön bevakas av det diagnostiserande perspektivet. I likhet med det 

gränsskapande perspektivet fungerar det diagnostiserande perspektivet som en restriktion på 

medarbetarnas beteende (Simons, 1995, s 8). Genom att övervaka avvikelser i relevanta mått 

kan ledare bevaka att organisationen agerar i enlighet med den utformade strategin (Widener, 

2007). Kalkyler för exempelvis vilka produkter eller kunder som är lönsamma är viktiga som 

underlag till ett företags strategiska resonemang om konkurrensfördelar (Olve, 2008, s 267). 

Nicholls-Nixon (2005) finner att i tillväxtföretag hinner formella system inte utvecklas i 

samma takt som förändringar sker. Ledare i växande företag måste enligt Flamholtz och 

Randle (2007, s 70) investera i sin infrastruktur i förebyggande syfte för att klara tillväxten 

bättre.  

 

Hur styrningen ska se ut för att bäst nå den eftersträvade måluppfyllelsen för säljenheter 

debatteras av många (Baldauf et al 2001a; Cravens, Lassk, Low, Marshall & Moncrief, 2004). 

Styrning kan utformas på olika nivåer i en organisation (Lindvall, 2001, s 242). Författaren 

menar att styrning på individnivå ofta ses positivt av medarbetare då det konkretiserar 

strategin och kan synliggöra vad individen bidrar med. Mått baserade på utfall kan uppmuntra 

beteenden som inte är i enlighet med strategin (Bengtsson & Skärvad, 2008, s 425). Styrning 

av medarbetare bör enligt Olve et al (2008, s 663) innehålla stor frihet för att lyckas, där 

tydlig fördelning av ansvar och befogenhet är nödvändig. Cravens, Piercy och Low (2006) 

menar att säljare spelar en central roll i byggandet av kundrelationer; där säljarens agerande 

har stor betydelse (Piercy, Cravens, Lane & Vohries, 2006). De senare finner att säljarnas 

uppfattning om stöd från organisationen är av stor betydelse för säljarnas agerande. Baldauf et 

al (2001a) lyfter fram att styrning av säljare i ökande grad inriktas på coachning istället för 

order och finner att det har positiv inverkan på säljarnas beteende och prestationer. Besson, 

Löning och Mendozas (2008) menar att byggandet av förtroende och starka relationer mellan 

en marknadschef och dennes medarbetare ger stärkt inre motivation hos säljaren, men även 

bättre trivsel och prestation. Cravens et al (2004) finner att säljare som styrs med ett 

övergripande styrsystem med fokus på beteende samt både formella och informella styrmedel 

presterar bättre och är mer nöjda jämfört med de som styrs med mindre omfattande 

styrsystem.  

 

Interaktiva perspektivet 

Enligt Widener (2007) kännetecknas det interaktiva perspektivet av en aktiv dialog som ska 

hjälpa organisationen att söka efter nya möjligheter. Simons (1995, s 91) beskriver hur det 

interaktiva perspektivet stimulerar lärande och uppmärksamhet på möjligheter men också 

risker. Matsuo (2009) studerar försäljningsenheters innovationsförmåga definierat som 

flexibilitet och viljan att ta till sig nya sätt för problemlösning. Författaren finner att denna är 

hög när säljarna utvärderas baserat på en kombination av beteende och kunskap det vill säga 
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en styrning som uppmuntrar säljare att skapa kunskap som kan överföras till andra (ibid). Som 

en möjlig förklaring ser Matsuo (2009) att denna styrning kan skapa inre motivation hos 

säljarna, de känner att deras arbetsuppgifter är utmanande och intressanta.  

 

Det interaktiva perspektivet blickar framåt och ska uppmuntra lärande men också dialog 

(Widener, 2007). Atkinson (2006) betonar effektiv kommunikation genom hela 

organisationen som en nyckelfaktor för en lyckad implementering av strategin genom 

styrning. En god kommunikation kan ge en tydlig förståelse för nyckelroller och 

ansvarsområden hos alla berörda parter (Atkinson, 2006). Sheehan (2006) menar att 

interaktiva styrmedel ska fånga upp förändringar i omgivningen, där Widener (2007) pekar på 

att detta främst gäller faktorer i den externa miljön. Diskussioner mellan ansvariga på olika 

nivåer lyfts av Sheehan (2006) samt Tuomela (2005) för att ledningen ska få återkoppling och 

bättre förståelse för förändringar samt eventuella nya strategier. Både Tuomela (2005) och 

Widener (2007) finner att interaktiv styrning upptar mycket av ledningens tid genom att de 

ger upphov till diskussioner samt att de ökar mängden och längden på möten. Däremot menar 

Widener (2007) att fördelarna i form av lärande samt bättre prestation uppväger den ökade 

kostnad som detta skapar.  

 

Värderingsperspektivet 

Enligt Simons (1995, s 7) kommunicerar värderingsperspektivet kärnvärderingar för att 

motivera och inspirera medarbetare att söka nya möjligheter och engagera sig i verksamheten. 

För tillväxtföretag som har formell struktur men saknar gemensam företagskultur krävs 

förmågan att formalisera organisationskulturen och föra ut den till alla medarbetare i 

organisationen (Flamholtz & Randle, 2007, s 139). Detta innebär att ledningen måste 

definiera vad företagskulturen är där uppfattningar hos medarbetare i organisationen är en 

viktig grund för förståelse (ibid). Ingram, LaForge och Schwepker (2007) menar att det etiska 

klimatet fungerar som en styrning för att guida säljare till att ta beslut i enlighet med 

organisationens mål. De finner att beteende och etiska beslut hos ledaren och andra personer i 

organisationen inverkar på det etiska klimatet och på en säljares kognitiva moraliska 

utveckling. Jaramillo, Grisaffe, Chonko och Roberts (2009) finner att ett ledarskap med 

genuin omtanke för medarbetarna förstärker kundorienteringen hos säljarna och därmed den 

vikt de lägger vid utvecklandet av goda relationer till sina kunder. 

 

Gränsskapande perspektivet 

Simons (1995, s 39) menar att det gränsskapande perspektivet behövs för att hindra 

medarbetare från beteende som innebär en hög risk för organisationen genom att förmedla 

handlingar som ska undvikas. Gränserna kan också förmedla vad verksamheten ska fokusera 

på (op cit, s 156). Det gränsskapande perspektivet inryms enligt Simons (1995, s 41) i 

värderingsperspektivet då även detta perspektiv syftar till att motivera medarbetare att söka 

nya möjligheter. Till skillnad från det värderingsskapande perspektivet som gör detta genom 

inspiration sker detta genom att sätta gränser för vad som är acceptabelt inom organisationen 

(ibid). Genom att medarbetare ifrågasätter ramarna för verksamheten menar Nilsson och Rapp 

(1999) att inlärning kan stimuleras. De menar att större engagemang och ansvarstagande för 

verksamheten kan uppnås genom decentralisering av beslut.  

 

Interaktion mellan perspektiven 

För att framgångsrikt implementera en strategi måste ledningen beakta alla fyra perspektiven 

enligt Sheehan (2006). Författaren pekar på problem som kan uppstå om ett perspektiv inte 

beaktats i tillräcklig utsträckning trots att ett bra arbete gjorts med de övriga tre. Svaghet i det 
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interaktiva perspektivet kan göra att ett företag som är framgångsrikt en dag snabbt kan vara 

ute nästa dag (ibid). Sheehan (2006) menar vidare att brister i gränsskapande perspektiv kan 

leda till att medarbetare i sin vilja att bidra kan försätta företaget i fara. Ett bristande 

diagnostiserande perspektiv kan leda till att meddelandet om vad som är viktigt i företaget 

inte når ut till medarbetarna och ett svagt värderingsperspektiv kan leda till svårigheter att 

entusiasmera och inspirera medarbetarna (ibid). Sheehan (2006) menar vidare att de fyra 

perspektiven måste stödja varandra, en förändring i ett perspektiv kan förstärkas av 

förändringar i de andra tre. Detta är i enlighet med Widener (2007) som understryker vikten 

av att uppmärksamma helheten. Det gränsskapande perspektivet skapar en viss struktur 

medan värderingssystemet påverkar alla de andra perspektiven positivt (ibid). Författaren 

finner också att det interaktiva perspektivet inte är direkt kopplat till organisatoriskt lärande, 

men att det finns en indirekt koppling via det diagnostiserande perspektivet. Fördelarna med 

det interaktiva perspektivet skördas genom formalisering i det diagnostiserande perspektivet 

(Widener, 2007). Nilsson (2010) menar att behovet av balans måste bedömas i det enskilda 

fallet där både situationsfaktorer och tidsmässiga aspekter bör uppmärksammas.  

2.2 Säljprocessen i ett högteknologiskt tillväxtföretag 

2.2.1 Säljprocessens olika steg 

Säljaren behöver ha både kunskap om produkten men även kunna hantera relationen mellan 

sig och kunden (Reily, 2007). Säljare av högteknologiska produkter bör också ha konstant 

produktutbildning och uppdatering gällande teknologin (Sharma et al, 2008; Nicholls-Nixon, 

2005). De flesta utbildningar för säljare lär ut stegen i säljprocessen (Kotler & Keller, 2009, 

601). De olika stegen behöver inte följas i den exakta ordningen som presenteras nedan i figur 

2 och säljaren behöver inte heller gå igenom alla stegen vid varje säljsamtal (Moncrief & 

Marshall, 2005; Jobber & Lancaster, 2009, s 249). Det viktiga är att de olika stegen fullgörs 

för varje kund men behöver inte nödvändigtvis endast utföras av säljaren (Jobber & 

Lancaster, 2009, s 249); även andra yrkesgrupper kan spela en viktig roll (Bäckström, 2008, s 

47). Stegen i säljprocessen: behålla, avveckla och finna nya kunder; databas- och 

kunskapshantering; vårda och underhålla kundrelationen; presentera produkten samt lösa 

problem och tillgodose behov presenteras i figur 2 nedan. 

 

 
 

Figur 2. Säljprocessen för högteknologiska produkter 
Modifierad efter Moncrief, W.C. & Marshall, G.W. (2005).   

 

Behålla, avveckla och finna nya kunder 

Verksamhetsmålen beskriver vad ett företag ska inrikta sig på (Sheehan, 2006). Detta kan 

innebära vilka kunder företaget ska fokusera på, vilket värde de ska erbjuda sina kunder samt 

vilka geografiska områden som ska täckas (ibid). Enligt Moncrief och Marshall (2005) är det 

viktigt att fokusera på företagets mest betydelsefulla kunder i stället för nya och osäkra 

kunder. Företag och då specifikt säljpersonalen lägger ner stora resurser som mer service, tid 

och värdeskapande tillgångar på de mest lönsamma kunderna (ibid). Författarna anser det 

därför viktigt att avsluta kontraktet med de kunder som inte är lönsamma men på ett snyggt 

sätt utan att åstadkomma negativ publicitet. Vid industriell försäljning är det vanligt med 
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långsiktiga relationer mellan leverantörer och kunder (Lamb et al, 2003, s 124). Säljarnas mål 

är därför att fokusera på existerande lönsamma kunder och söker endast nya kunder när 

fördelarna överväger kostnaderna med att göra affärer (Moncrief & Marshall, 2005; 

Bäckström, 2008, s 48; Lamb et al, 2003, s 481). Det är dock svårt att härleda värdet för 

enskilda kunder utöver det som uttrycks i ekonomiska termer (Peelen, 2005, s 279).  

 

När en personlig försäljare hittat en potentiellt ny kund är det viktigt att lära sig så mycket om 

det företaget som möjligt innan säljaren tar kontakt med kunden (Lamb et al, 2003, s 485). 

Denna informationssökning kan ske genom kontakt med källor i nätverket som innehar 

information om kunden (ibid). Lamb et al (2003, s 485) menar också att säljaren måste 

bestämma hur den första kontakten ska inledas exempelvis genom e-post, telefonsamtal, brev, 

personliga möten eller genom någon annan form av kommunikation. Det viktiga är att 

säljaren direkt försöker skapa ett ömsesidigt förtroende mellan sig och kunden genom att 

presentera sig själv, företaget och de produkterna som erbjuds (ibid).  

 

Databas- och kunskapshantering 

Företag har ofta en bred informationsdatabas om sina kunder (Moncrief & Marshall, 2005). I 

denna kan komplett information om kundens alla köp finnas men även dess nutida och 

framtida behov (ibid). Författarna menar att säljpersonalens uppgift är att bidra med hjälpsam 

information i denna databas för att kunna hjälpa både kunden och säljföretaget bättre. På detta 

sätt kan förberedelserna inför kundsamtal ske smidigare (Moncrief & Marshall, 2005). När 

företag växer kan medarbetare uppleva att saker inte blir gjorda på grund av bristfällig 

uppföljning (Flamholtz & Randle, 2007, s 49). Löpande kommunikation mellan de anställda 

ökar kunskapen och gör att problem lättare och snabbare kan lösas (Nicholls-Nixon, 2005). 

Säljaren ska uppdatera databasen med information gällande datum och tid för nästa säljsamtal 

samt dagordning för vad som ska diskuteras och presenteras vid detta samtal (Lamb et al, 

2003, s 486). Ett program för Customer Relationship Management (CRM) kan vara ett 

exempel på en sådan informationsdatabas (Peelen, 2005, s 6). Med hjälp av CRM-systemet 

sker kontakt mellan kund och företag genom olika kanaler som telefon, internet samt 

personlig kontakt (op cit, s 3f). Genom CRM-systemet vet säljaren många gånger redan 

kundens problem innan kunden har upptäckt det själv (Moncrief & Marshall, 2005). CRM 

kräver att företag är kundorienterade och används främst för att öka intäkten, vinsten samt 

kundnöjdheten (ibid). Det är viktigt att säljarna kontinuerligt tränas inom sitt program för att 

konstant kunna vara uppdaterade på kundernas krav (Anderson & Huang, 2006).  

 

Vårda och underhålla kundrelationen 

Att utveckla samarbete med sina viktigaste kunder är betydelsefullt för ett företag som säljer 

högteknologiska produkter (Sharma et al, 2008). Vid försäljning av högteknologiska 

produkter är det betydelsefullt för ett företag att skapa långa relationer eller höga 

volymskontrakt med kunder (ibid). I byggandet av långsiktiga relationer mellan köpare och 

säljare har säljpersonalen en nyckelroll i företaget (Anderson & Huang, 2006). För att säljaren 

ska kunna underhålla relationen till sina kunder krävs kontinuerlig kommunikation (Moncrief 

& Marshall, 2005; Jobber & Lancaster, 2009, s 271; Jaramillo & Marshall, 2004). Ett 

långsiktigt och kundorienterat fokus placerar viktiga och nya ansvarsområden på 

säljpersonalen, det är alltså viktigt att säljaren inte bara fokuserar på att slutföra nästa 

försäljning (Moncrief & Marshall, 2005). Enligt författarna blir målet för säljaren inom detta 

nya ansvarsområde inte att finna den bästa strategin för försäljningen utan att ge den bästa 

långsiktiga servicen till kunden (ibid).  
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Med att underhålla kundrelationen menas att säljföretaget har åtagit sig att fortlöpande ha en 

person eller en grupp ansvarig för att behålla alla aspekter av affärsrelationen (Moncrief & 

Marshall, 2005). Detta menar författarna sker med hjälp av kontinuerlig service, säljsamtal 

och ett genuint problemfokus. Säljare som kontinuerligt kontaktar sina kunder för att se att allt 

fungerar bra med produkten kommer att göra bättre affärer än de som inte gör det (Jaramillo 

& Marshall, 2004). En säljare representerar förtaget för sina kunder och det är säljaren som är 

den viktiga byggstenen i att skapa kundrelationer (Anderson & Huang, 2006; Sharma et al, 

2008). Säljare måste vara motiverade, utbildade samt ges samlade befogenheter och belönas 

(ibid). Att belöna säljpersonalen syftar till att fortsätta uppmuntra säljarna att göra ett bra 

arbete både med att hålla kunderna och det säljande företaget nöjda (Moncrief & Marshall, 

2005; Bäckström, 2008, s 51).  
 

Presentation av produkten 

Att en säljare har kunskap om företagets produkter och på detta sätt kan klargöra produktens 

fördelar för kunden är enligt Jaramillo och Marshall (2004) en viktig säljteknik för att en 

säljare ska bli framgångsrik. För att säljaren ska kunna presentera sin produkt krävs det att 

denne närmar sig kunden på många olika sätt för att få kunden att fatta ett beslut om köpet 

(Moncrief & Marshall, 2005). Säljaren ska ha mer kunskap om kunden än om sig själv (Lamb 

et al, 2003, s 486). Det är även essentiellt att inneha information om sina konkurrenters 

produkter för att kunna jämföra de med sina egna (ibid). Säljarens roll har utvecklats till att 

även innefatta produktutveckling (Leigh & Marshall, 2001). Sharma et al (2008) anser att 

säljare som erbjuder högteknologiska produkter inte bara integreras med 

marknadsavdelningen utan resten av företaget också; eftersom även andra avdelningar kan 

vara involverade i säljprocessen (Jobber & Lancaster, 2009, s 249). Enligt Moncrief och 

Marshall (2005) presenterar säljarna sin produkt genom säljsamtalet men det främsta målet är 

att skapa kontakter och förtroende. Presentation av produkten får kunden främst via 

information från företagets hemsida samt kontinuerliga uppdateringar från företaget (ibid). 

När produkterna presenterats inleds en förhandling mellan säljaren och kunden (Bäckström, 

2008, s 45). 

 

Lösa problem och tillgodose behov 

Säljaren som en del av erbjudandet innebär att säljaren även fungerar som en problemlösare 

för kunden (Persson, 1995, s 38ff). Sharma et al (2008) pekar på att i högteknologiska företag 

ligger säljarens fokus på att erbjuda problemlösning till kunden. Säljaren arbetar med kunden, 

finner problem, hittar lösningar och föreslår och implementerar effektiva lösningar åt denne 

som ofta innebär anpassningar av produkten (Moncrief & Marshall, 2005). Det är viktigt att 

företagens mål med försäljningen och vad företaget gör stämmer överens med varandra 

(Bäckström, 2008, s 51). Persson (1995) förklarar vidare att säljaren som en problemlösare 

också hjälper köparen med att utveckla specifikationer, ansvara för installation, utbildning och 

igångkörning. En säljares uppgift är därför att anpassa den högteknologiska produkten så att 

den passar kunden och därmed skapar ett mervärde för denne (Sharma et al, 2008). Att se på 

säljaren som en problemlösare innebär att säljaren arbetar i gränslandet mellan det köpande 

och det säljande företaget (Persson, 1995, s 39). 

 

Utöver försäljning ska säljaren också se till att kunden får ut något av försäljningen, köpet ska 

vara en såkallad ”win-win” situation för båda parter (Moncrief & Marshall, 2005; Lamb et al, 

2003, s 481). Det är dock inte ofta som en försäljning genomförs efter endast ett säljsamtal 

(Lamb et al, 2003, s 488). För att säljaren ska kunna slutföra en försäljning krävs det antingen 
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upprepade säljsamtal eller att en unik lösning erbjuds till kunden (Moncrief & Marshall, 2005; 

Jobber & Lancaster, 2009, s 251).  

2.3 Samband mellan strategisk styrning och säljprocessen 

I tabell 1 nedan sammanfattas den teoretiska referensramen för att visa tänkbara samband 

mellan strategisk styrning och säljprocessen som återfunnits utifrån teorin. Sambanden 

sammanfattas i tabellen med nyckelord för att sedan beskrivas i texten. Samband där särskilt 

tydligt stöd i teorin återfunnits visas med de blå rutorna. Där inget tydligt samband setts 

utifrån teorin lämnas tomrum.  

 

Tabell 1. Teoretiska samband mellan den strategiska styrningen och stegen i säljprocessen. 

Sammanfattande tabell baserad på den teoretiska referensramen där särskilt tydliga samband blåmarkerats och 

tomrum visar avsaknad av samband. 

 

SÄLJPROCESSENS 
STEG 

 
PERSPEKTIV 

Behålla, avveckla 
& finna nya 

kunder 

Databas- & 
kunskaps 

hantering 

Vårda & 
underhålla kund 

relationen 

Presentation av 
produkten 

 

Lösa problem & 
tillgodose behov 

Diagnostiserande 

perspektiv 
lönsamhet 

policy 

information 

utförande enligt 

plan 

ramar för vad 

säljaren får lova 

utförande enligt 

plan 

Interaktivt 

perspektiv 
nätverk CRM samarbete kunskap 

innovations 

förmåga 

Värderings 

perspektivet 
förtroende motivation kundorientering kärnvärderingar kundorientering 

Gränsskapande 

perspektiv 
fokuskunder - fokus kundvård - lojalitet 

 

Ett tydligt samband finns mellan att behålla, avveckla och finna nya kunder och det 

diagnostiserande perspektivet genom bedömning av vilka kunder som är lönsamma (Olve, 

2008, s 267). Lönsamhet kan avgöra både vilka kunder ett företag vill behålla, avveckla eller 

finna (Moncrief och Marshall, 2005; Bäckström, 2008, s 48; Lamb et al, 2003, s 481). En 

koppling till det interaktiva perspektivet med fokus på möjligheter (Widener, 2007) återfinns i 

hur en säljare kan använda sitt nätverk i syfte att hitta nya kunder (Lamb et al, 2003, s 485). 

Värderingar kan ha inverkan på säljarens agerande (Ingram et al, 2007) vilket ska inge 

förtroende i mötet med kunden (Lamb et al 2003, s 485). Vilka kunder företaget sedan väljer 

att fokusera på, vilket värde de ska erbjuda dem samt vilka geografiska områden som ska 

täckas (Sheehan, 2006) kan styras med hjälp av det gränsskapande perspektivet (Simons, 

1995, s 39). 

 

Sambandet mellan databas- och kunskapshantering och det diagnostiserande perspektivet 

ses i vilken policy ett företag har för att hantera information i enlighet med organisationens 

mål (Nicholls-Nixon, 2005). Det interaktiva perspektivet kan starkt kopplas till steget genom 

hur säljare med interaktiva hjälpmedel som CRM kan fånga upp förändringar i omgivningen 

(Sheehan, 2006). Genom överförandet av kunskap inom organisationen (Matsuo, 2009) och 

en god kommunikation (Atkinson, 2006) kan säljarna lättare finna information om kunden 

(Moncrief och Marshall, 2005). Värderingsperspektivet ska motivera och inspirera säljarna 

(Simons, 1995, s 7) vilket kan kopplas till hur säljaren genom en informationsdatabas 

smidigare kan lösa kundens problem (Moncrief & Marshall, 2005) eller får företagets 

värderingar förmedlade till sig (Simons, 1995, s 63).  
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För att säljarna ska vårda och underhålla kundrelationerna (Moncrief & Marshall, 2005) 

kan formalisering via mål och mått i det diagnostiserande perspektivet användas (Simons, 

1995, s 8). Hur möjligheter tillvaratas är särskilt viktigt vid samarbete (Sharma et al, 2008) 

varför ett samband ses till det interaktiva perspektivet. Ett klart samband finns mellan detta 

steg och värderingsperspektivet då vikten av att utveckla långsiktiga kundrelationer för säljare 

av högteknologiska produkter (Sharma et al, 2008) underlättas av ledarens värderingar genom 

ökad kundorientering hos säljarna (Jaramillo et al, 2009). En koppling till det gränsskapande 

perspektivet kan ses i fokus i vårdandet av relationer.  

 

En koppling mellan presentation av produkten och det diagnostiserande perspektivet kan ses 

i hur företagets mål och riktlinjer (Widener, 2007) kan sätta ramar för vad säljaren får lova 

kring produkten (Jaramillo & Marshall, 2004). Ett samband till det interaktiva perspektivet 

finns därmed då det uppmuntrar till lärande (Widener, 2007) och fångar upp förändringar i 

omgivningen (Sheehan, 2006). Detta gäller främst i den externa miljön (Widener, 2007) 

exempelvis information om konkurrenterna och deras produkter (Lamb et al, 2003, s 486). I 

detta steg är det viktigt att fördelar framhålls (Jaramillo & Marshall, 2004) och att 

presentation sker på olika sätt (Moncrief & Marshall, 2005) samt att företagets 

kärnvärderingar når kunden varför en klar koppling ses till värderingsperspektivet. För att 

säljaren ska kunna framhålla produktens fördelar är det viktigt att denne vet vad kunden vill 

ha (Lamb et al, 2003, s 486) samt hur man når kunden (Moncrief & Marshall, 2005).  

 

Hur säljarna löser problem och tillgodoser behov kan kopplas till det diagnostiserande 

perspektivet. Detta med grund i hur säljarnas agerande vid problemlösning utvärderas 

(Widener, 2007) så att företagets plan över vad som eftersträvas stämmer överens med vad 

som utförs (Bäckström, 2008, s 51). Mellan det interaktiva perspektivet och hur säljare som 

erbjuder högteknologiska produkter löser problem och tillgodoser behov hos kunden ses en 

stark koppling. Detta genom dess inriktning på att utforska möjligheter (Simons, 1995, s 91) 

vilket ställer krav på innovations- och problemlösningsförmågan (Matsuo, 2009). Ledarnas 

värderingar kan inverka på säljarnas kundorientering och därmed deras vilja att lösa 

kundernas problem (Jaramillo et al, 2009). För att säkerställa säljarens lojalitet (Persson, 

1995, s 39) har det gränsskapande perspektivet stor betydelse i detta steg genom att tydliggöra 

acceptabelt beteende (Simons, 1995, s 41).  
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3 METOD  
 

etodkapitlet beskriver studiens tillvägagångssätt. Inledningsvis motiveras fallstudie 

som forskningsstrategi följt av en beskrivning av valet av fallföretag samt motivering 

av datainsamlingsmetoder. Slutligen diskuteras metodproblemen. 

3.1 Metodsynsätt 

I studien har störst tonvikt lagts på aktörssynsättet med fokus på aktörernas upplevelser då en 

ökad förståelse behövdes för den strategiska styrningen och om säljarnas agerande i 

säljprocessen för att utforma modellen. Aktörssynsättet beskrivs av Arbnor och Bjerke (1994, 

s 180) som att försöka förstå människan som en handlande och aktiv individ, en aktör som 

studeras i ett sammanhang. Utifrån syftet var det väsentligt att fånga och beskriva 

föreställningar hos aktörerna om den strategiska styrningen samt agerandet i säljprocessen på 

ett tillväxtföretag. Det finns också ett inslag av ett analytiskt synsätt för den del av syftet där 

samband mellan strategisk styrning och säljprocessen utforskades. Detta grundades i hur det 

analytiska synsättet enligt Arbnor och Bjerke (1994, s 97f) beskrivs ha ambitionen att arbeta 

fram modeller som är en medvetet förenklad bild av verkligheten för att belysa väsentliga 

samband eller sammanhang. 

3.2 Forskningsstrategi 

Som forskningsstrategi valdes fallstudie då en djupare förståelse eftersträvades för hur 

ledningen i ett högteknologiskt tillväxtföretag utformar strategisk styrning av säljprocessen. 

Denscombe (2000, s 42) framhåller att fallstudien har goda möjligheter att studera något på 

djupet. Fallstudien sägs också ge en mer detaljerad bild av enstaka undersökningsenheter (op 

cit, s 41) vilket stämde med syftet.  

3.3 Litteratursökning 

För att hitta relevant litteratur gjordes sökningar i databaserna Emerald, Business Source 

Elite, Econlit samt i Libris. De sökord som användes var high-growth, personal selling, 

strategic management, change, levers of control, strategy, implementation, sales 

management, sales control, selling process, industrial selling och high-technology products. 

Sökorden användes i olika kombinationer med och utan trunkering främst på engelska men i 

vissa fall även på svenska. Sökningarna ledde fram till artiklar, böcker och 

doktorsavhandlingar som i sin tur gav ytterligare läsanvisningar.  

3.4 Urval 

3.4.1 Val av fallföretag 

Fall bör väljas för att på bästa sätt belysa studiens syfte (Yin, 2009, s 26). För att uppnå detta 

samt tillförsäkra djup i analysen valdes inriktning på ett intressant fall som skulle uppfylla 

vissa kriterier för att vara relevant för studien. Fallet skulle vara ett tillväxtföretag som verkar 

inom industriell försäljning av högteknologiska produkter. Det var även viktigt att företagets 

försäljningsfunktion skulle vara en egen enhet med en chef, några medarbetare och en 

styrning av dessa för att en datainsamling skulle vara möjlig och av intresse. Det valda 

fallföretaget uppfyller alla dessa kriterier samt uppfyller vår definition på tillväxtföretag då de 

är ett av de få aktiebolag i Sverige som utsetts till de tidigare nämnda gasellföretagen. 

M 
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Fallföretaget erbjuder högteknologiska produkter på den industriella marknaden och har en 

säljenhet med en marknadschef samt tre säljare i Sverige och två i närliggande länder. Enligt 

samråd med fallföretaget kommer de att vara anonyma i studien då det avgörande inte är deras 

identitet utan de utmärkande dragen för deras verksamhet. 

3.4.2 Förstudie 

En förstudie genomförs när speciell kunskap som inte kan erhållas från litteraturstudier är 

essentiell (Patel & Davidson, 2003, s 58). En förstudie utfördes för att avgöra den teoretiska 

säljprocessens relevans i ett tillväxtföretag som erbjuder högteknologiska produkter. Detta 

grundades i avsaknad i befintlig teori kring säljprocessen specifikt i högteknologiska 

tillväxtföretag. Med information om de sju stegen i Moncrief och Marshalls (2005) 

säljprocess som grund undersöktes en säljares på fallföretagets uppfattning om aktiviteterna 

denne arbetade med. Som ett resultat av förstudien konstaterades att säljprocessen var relevant 

för denna typ av företag men säljprocessen modifierades för att bättre passa syftet som 

innefattar säljprocessen i ett företag som erbjuder högteknologiska produkter. Den 

omarbetade modellen av säljprocessen återfinns i teorikapitlet, figur 2. Under förstudien 

framkom även att andra yrkesgrupper var involverade i säljprocessen vilket påverkade valet 

av aktörer. 

3.5 Datainsamlingsmetod 

Yin (2009, s 31ff) beskriver att det avgörande för analysenheter är att de lämpar sig för 

datainsamling utifrån studiens syfte. I denna studie valdes säljenheten samt ledningen som två 

enskilda analysenheter. Inom ledningen valdes fyra aktörer ut där VD, ekonomichef, 

marknadschef samt produktionschef ansågs mest lämpade då de är signifikanta aktörer i 

utformning av styrningen för säljenheten. Valet av produktionschefen tillkom efter förstudien 

då det framkom att denne var involverad i delar av säljprocessen. Valet av dessa fyra aktörer 

motiverades också av hopp om bredd i uppfattningarna kring styrningen tack vare aktörernas 

olika positioner. Inom säljenheten valdes fyra aktörer ut, två säljare i Sverige, 

marknadschefen samt produktionschefen. Både marknadschefen och produktionschefen 

intervjuades i rollen som säljare då det i förstudien framgick att dessa var involverade i 

säljprocessen. Valet av aktörer inom säljenheten motiverades av att det fanns skillnader i 

position inom organisationen vilket gav chans till nyanserade uppfattningar. Detta val av 

aktörer var medvetet och kan i enighet med Denscombe (2000, s 20) benämnas som 

subjektivt. En intervju planerades också med en säljare i ett närliggande land då skillnaden i 

geografiskt läge samt att denne är nyanställd i fallföretaget sågs som intressanta faktorer. 

Intervjun ställdes dock in på grund av sjukdom. Utöver förstudie och pilotintervju 

genomfördes sammanlagt åtta intervjuer med sex aktörer. 

 

Då det utifrån syftet var viktigt att aktörernas åsikter om ämnesområdet tilläts bli djupa och 

mångfacetterade tillämpades semistrukturerade personliga intervjuer. Semistrukturerade 

intervjuer karaktäriseras av att respondenten tillåts utveckla sina tankar och tala mera 

djupgående om givet ämne (Denscombe, 2000, s 135). Personliga intervjuer valdes för att de 

är lätta att kontrollera och genomföra (op cit, s 136). De innebar också att mer djupgående 

svar kunde erhållas och följdfrågor lättare kunde ställas. För att säkerställa att studiens syfte 

inte lämnades under intervjuerna utvecklades intervjuguider utifrån den teoretiska 

referensramen. I studien genomfördes en pilotintervju; för att säkerställa att intervjuguiderna 

var förståeliga och relevanta (Patel & Davidson, 2003, s 58). Intervjupersonen var en aktör i 

fallföretaget som besitter en ledningsposition och är involverad i delar av säljprocessen. 
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Därefter reviderades intervjuguiderna genom att frågorna förtydligades (se bilaga 1 och 2) för 

att öka chansen till att essentiell information erhölls vid intervjuerna.  

 

När intervjuerna bokades fick aktörerna veta syftet med studien och vad intervjuerna skulle 

handla om men ingen intervjuguide skickades ut i förhand då vi ville undvika tillrättalagda 

svar. Däremot ombads säljarna inför intervjuerna att tänka ut en typisk, en besvärlig samt en 

framgångsrik säljprocess för att kunna relatera till och ta exempel från under intervjuerna. 

Bägge författarna närvarade vid samtliga intervjuer som ägde rum på respektive aktörs kontor 

och pågick i genomsnitt under en timmes tid. Intervjuguiden följdes inte strikt utan aktörerna 

tilläts tala fritt utifrån de öppna frågorna. Samtliga aktörer tillfrågades också om anonymitet 

och beslut togs i samråd att företaget och aktörerna skulle vara anonyma i studien. 

Anteckningar fördes under intervjun som också spelades in med aktörernas godkännande, 

vilket gjorde att lyssnandet kunde bli mer aktivt. Intervjun avslutades med att aktörerna fick 

möjlighet att göra ytterligare tillägg till det tidigare sagda. Samtliga intervjuer 

sammanfattades av författarna var för sig samt jämfördes mot ljudupptagningen direkt efter 

respektive intervju då allt fortfarande fanns klart i minnet.  

 

Utöver de personliga intervjuerna genomfördes ytterligare datainsamling genom scenarier 

med säljarna (se bilaga 3). Ett scenario kan liknas vid en vignette skildrad av Miles och 

Huberman (1994, s 81ff) som en beskrivning av en serie händelser som är representativa, 

typiska eller problematiska. Scenarierna genomfördes för att bättre kunna förstå och tolka 

säljarnas agerande i olika situationer samt för att lättare kunna se kopplingarna mellan 

strategisk styrning och säljprocessen. Scenarierna genomfördes i samband med 

intervjutillfället med de fyra aktörer som intervjuades i egenskap av säljare och beskrev fyra 

olika situationer de kan ställas inför. Ett scenario från vart och ett av Simons perspektiv på 

strategisk styrning valdes knutet till olika steg i säljprocessen. Fokus för den strategiska 

styrningen lades på delar som fångats upp under de inledande ledningsintervjuerna med VD 

och produktionschef samt med grund i teorin. Anknytningen till stegen i säljprocessen gjordes 

främst utifrån teori men också förstudien vilket beskrivs vidare i bilaga 3.  

3.6 Analysmetod 

Efter genomförd datainsamling sammanställdes empirin dels kring ledningens uppfattning om 

den strategiska styrningen och dels kring säljarnas uppfattningar om sitt agerande i 

säljprocessen. Även de ställningstaganden och uppfattningar som erhållits av säljarna med 

grund i scenarierna tillades. Inledningsvis analyserades den strategiska styrningen samt 

säljprocessen genom jämförelse mot den teoretiska referensramen för att finna eventuella 

likheter och skillnader. Genom att nyckelbegrepp från teorin spårades i det empiriska 

materialet kodades aktörernas beskrivningar utifrån de fyra perspektiven i strategisk styrning 

respektive stegen i säljprocessen. Denna analys syftade till att uppfylla delsyfte ett och två, att 

skapa en större förståelse för dessa delar. Därefter utforskades sambanden mellan styrningen 

genom hur styrning hänförd till vart och ett av de strategiska perspektiven kunde kopplas 

samman av säljarnas agerande i säljprocessen. En jämförelse mellan teori och empiri gjordes 

även rörande dessa samband. Tillvägagångssättet genom innehållsanalys motiverades genom 

dess potential att synliggöra osynliga sidor av budskap i den skrivna texten (Denscombe, 

2000, s 200). All kodning utfördes av författarna var för sig oberoende av varandra och 

jämfördes sedan. Tolkningarna diskuterades speciellt där skillnader uppstod men visade sig 

överensstämma i hög grad. Efter diskussioner nåddes kongruens och ett mönster över möjliga 

samband mellan strategisk styrning och säljprocessens steg framträdde. Slutligen bildade 

tolkningen av aktörernas beskrivningar i relation till den teoretiska referensramen en modell 
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för hur strategisk styrning av säljprocessen i ett tillväxtföretag kan se ut. Utförandet av 

analysen ligger till grund för empiri- och analyskapitlets uppbyggnad.  

3.7 Metodproblem 

Enligt Arbnor och Bjerke (1994, s 253f) kan man inom aktörssynsättet för att validera 

kvalitativa data använda sig av vetenskaplig och praktisk process- respektive 

resultatvalidering för kvalitetskontroll. Vetenskaplig processvalidering sker genom logik och 

rimlighet i tolkningsmönster (ibid). En tydlig redovisning av den teoretiska referensramen har 

eftersträvats samt på vilka grunder tolkningarna vuxit fram. Genom att bägge närvarade vid 

intervjuerna samt att aktörerna fick granska materialet ville författarna minska felcitat och 

missförstånd.   

 

Vetenskaplig resultatvalidering kan uppnås genom att resultaten anknyts till befintlig teori 

(Arbnor och Bjerke, 1994, s 253f) där möjlig användbarhet och nytta i resultatet i förhållande 

till tidigare teori sökts. Då strategisk styrning är utformad för ett företag som helhet och inte 

vissa avdelningar fanns en risk att aktörerna i sina svar skulle behandla organisationen som 

helhet och inte specifikt säljenheter. Författarna var medvetna om detta och försökte därför 

under intervjun betona att det var specifikt säljarna och deras agerande som var det intressanta 

men hur väl detta framgick är ovisst. Ytterligare fall hade möjliggjort en jämförelse men valet 

av endast ett fall motiverades av ett försök att öka djupet och förståelsen i analysen. 

Innehållsanalysen kan leda till att enheter och dess betydelse tas ur sitt ursprungliga 

sammanhang (Denscombe, 2000, s 200). Författarna försökte dock undvika detta genom att 

analysen genomfördes av författarna var för sig varefter tolkningarna diskuterades. 

 

Praktisk processvalidering kan fastställas genom återföringsmekanismer (Arbnor och Bjerke, 

1994, s 253f), att aktörerna gav oss gensvar och intresse under intervjun. Det fanns en risk att 

aktörerna under intervjuerna utelämnade information som kunde vara avgörande för deras 

position på marknaden. Att företaget och aktörerna var anonyma kan dock ha minskat den 

risken. Genom att intervjun med säljaren i ett närliggande land ställdes in kan alternativa 

synvinklar ha missats. Det fanns dock ingen möjlighet att intervjua denne vid ett senare 

tillfälle inom tidsramen för studien. Då en hög grad av samstämmighet erhölls bland aktörerna 

anses dock resultatet kunna tillskrivas en viss reliabilitet trots bortfallet. Praktisk 

resultatvalidering sker genom förmågan att skapa fortsatt dialog (ibid). Detta eftersträvades 

genom den semistrukturerade intervjuguiden där en viss struktur bevarades men med frihet till 

följdfrågor. Detta gällde även vid scenariointervjuerna. Yin (2009, s 38f) beskriver hur 

befintlig teori vid analytisk generalisering används som en mall mot vilken de empiriska 

resultaten av en fallstudie jämförs. Om flera aktörer ger stöd åt samma teori kan analytisk 

generaliserbarhet påtalas (ibid). I studien har analytisk generaliserbarhet utifrån slutsatserna 

för fallföretaget för andra högteknologiska tillväxtföretag beaktats.  
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4 INBLICK I ETT HÖGTEKNOLOGISKT TILLVÄXTFÖRETAG 
 

etta kapitel inleds med en kort presentation av fallföretaget följt av en sammanfattning 

av intervjuerna samt scenarierna uppdelat på delsyfte ett och två. Denna empiri ligger 

sedan till grund för den kommande analysen. 
 

Fallföretaget startade som ett entreprenörsföretag och har cirka 40 medarbetare. Dessa är 

främst lokaliserade vid deras huvudkontor på en ort i Sverige men också vid två andra kontor 

varav ett beläget på en annan ort i Sverige och ett i ett närliggande land. Dessa två filialer är 

nya i företaget efter förvärv av deras största konkurrent. Företagets främsta marknad är 

Sverige och närliggande länder i Europa. Bland kunderna återfinns både privata och publika 

företag. Företagets affärsidé innebär att leverera en helhetslösning till kunden som omfattar 

både tillverkning, utbildning, idrifttagning samt service och garanti. Produkterna är 

högteknologiska vilket innefattar kundanpassning och en komplex beslutsprocess. Företagets 

strategi innebär att försvara sin position som teknikledande aktör, de har också en uttalad 

strategi i en kostnadseffektiv framtagning av produkterna. Företaget har haft en kraftig tillväxt 

under flera års tid och planerar fortsatt tillväxt in på nya marknader.  

4.1 Strategisk styrning av säljprocessen i högteknologiska tillväxtföretag 

Samtliga ledningsaktörer har lång erfarenhet inom företaget, VD har arbetat på företaget i 

elva år, ekonomichefen i tio år, marknadschefen i åtta år samt produktionschefen i tolv år.  

4.1.1 Perspektiv på strategisk styrning 

Strategi för säljarnas agerande 

Samtliga aktörer poängterar att strategin för säljarnas agerande i stor utsträckning handlar om 

kvalitet. Produktionschefen säger att företaget aldrig får ge avkall på kvaliteten då han 

beskriver att de: 
 

”… ska vara en högkvalitetsleverantör, vi är lyxmärket”. 
 

VD beskriver hur säljarna tillsammans med kunderna ska eftersträva bättre produktkvalitet 

och att företaget samarbetar med närliggande universitet för att driva tekniken framåt. Han 

beskriver hela företaget som en del av säljprocessen där säljarna är dirigenten som leder 

arbetet gentemot kunden. Det är därför enligt VD avgörande att säljarna kan skapa förtroende 

och dialog. Marknadschefen lyfter fram personligt engagemang som en framgångsfaktor för 

säljarna. Han beskriver hur de besöker kunderna oftare och har större personlig kontakt med 

kunderna nu jämfört med förr i tiden då de mer fungerade som telefonsvarare. Relationer till 

kunderna lyfts även av VD som en avgörande del i säljarnas agerande. Han betonar att 

säljarna har en nyckelroll för kundrelationerna men också hur medarbetare inom produktionen 

har en viktig roll i skapandet av relationer på lägre nivåer. VD menar att det avgörande för att 

bygga relationer är att klara av svårigheter då han menar att: 
 

”När det bara är medgång, det klarar vem som helst, det är när man hamnar i den andra sitsen som man prövar 
varandra och då skapar man relationer om man gör det på rätt sätt”. 

 

Diagnostiserande perspektivet 

En kritisk framgångsfaktor som samtliga aktörer betonar för säljarna är kompetens. 

Marknadschefen beskriver hur utvecklingen på marknaden går mot att folk i branschen är mer 

välutbildade och att detta ökar betydelsen av det tekniska kunnandet hos säljarna. Han menar 

D 
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samtidigt att de ska kunna tillräckligt men att de inte behöver vara experter, så länge de inte 

utger sig för att kunna sådant de saknar täckning för. Den sociala kompetensen lyfts av 

samtliga aktörer, VD ser byggande av nätverk som en viktig egenskap. Ekonomichefen ser att 

CRM kan vara ett stöd för säljaren att underhålla kundrelationer men betonar samtidigt en risk 

med detta som han har erfarenhet av, när säljare utifrån ringt honom och han hört hur de läst 

innantill. VD ser gärna att säljaren har tidigare erfarenhet från närliggande områden. Han 

menar vidare att säljaren måste vara en duktig förhandlare och en initiativrik person med driv 

men också med en förmåga att läsa människors beteende. På frågan om hur de uppnår dessa 

mål säger VD att det främst handlar om att rekrytera rätt personer redan från början.  

 

Ekonomichefen beskriver att säljarnas ansvar återfinns i arbetsbeskrivningar, varje säljare 

ansvarar för sina kunder. De mått som används för säljavdelningen utgår från budgeten 

beskriver VD. Hela marknadsavdelningen har ett intäktsansvar utifrån ett försäljningsmål för 

året säger ekonomichefen och beskriver också att marknadschefen har det övergripande 

ansvaret för att hålla kostnad enligt budget. Täckningsgrad mäts för säljavdelningen, måttet 

ligger för hela året säger marknadschefen. Marknadschefen säger att säljarnas moral gör att de 

oavsett mått aldrig skulle komma hem med för dålig täckningsgrad utan att det är 

sanktionerat. Bonussystemet baseras på företagets vinst och är lika för alla på företaget 

beskriver ekonomichefen. Något mått på individnivå används inte för säljarna, något 

ekonomichefen kan sakna även om han framhåller att det är svårt att utvärdera på individnivå 

med den komplexa beslutsprocess och de stora belopp som deras försäljning innebär. Trots 

avsaknad av individuella mått beskriver produktionschefen hur det ändå finns en press genom 

att det talas om vem som sålt. 
 

Produktionschefen ser i likhet med ekonomichefen och marknadschefen att det kan vara 

problem att ta fram bra mått för säljare, att det skulle kunna motverka långsiktigheten och 

kvaliteten de vill att säljarna ska stå för. Samtidigt menar ekonomichefen att ett mått som 

avslutsprocent vore intressant och får medhåll av produktionschefen som säger att det vore 

intressant att se på antal offerter som krävs för en affär. VD beskriver en tydligare struktur hos 

säljavdelningen i och med hur de vuxit från ett litet företag som arbetade mer informellt med 

lösa strukturer till att nu ha mer specialister. Även ekonomichefen beskriver hur 

försäljningsarbetet har en tydligare uppbyggnad nu jämfört med för ett flertal år sedan: 
 

”Förr hade vi egentligen bara en säljare. Han höll i alla bitar och vi visste egentligen ingenting, det är klart han 

berättade för VD men han hade ingen liggare där han förde upp att de här är de heta projekten. Nu kan vi ta ut en 
lista direkt, de här offerterna är lämnade. Det finns nog en del att slipa på fortfarande men det har styrts upp 

mycket bättre. Förr var vi mycket inne på varandras jobb och det är ju bra också men nu när vi börjar vara så 
pass stora måste man börja ha mer fasta rutor”. 

 

Även om samtliga aktörer ser en tydligare struktur än tidigare säger ekonomichefen att 

företaget är så pass stort nu att de behöver än mer struktur för att se till att saker och ting inte 

faller mellan stolarna. Alla aktörer poängterar här CRM- systemet som de arbetat mer aktivt 

med de senaste två åren. Målet är att ett system med fler mått och en bättre uppföljning ska 

vara i bruk inom ett år säger VD. Han betonar dock att dessa ytterligare mått handlar om att 

lära, förstå och att diskutera kring.  

 

Interaktiva perspektivet 

Kommunikation mellan säljare och ledning sker på flera plan, alla aktörer beskriver en mer 

formell del där marknadschefen har ett ansvar för att föra ned information från 

ledningsgruppen till säljarna samt hur personalinformation hålls efter varje styrelsemöte. Ett 

intranät finns men används inte på det sättet, ekonomichefen tror dock att det skulle vara ett 
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bra sätt att sprida information och säger att de ser över möjligheter till det. Samtliga aktörer 

beskriver hur huvuddelen av all kommunikation sker informellt. VD beskriver hur många 

viktiga saker avhandlas vid fikabordet:  
 

”Vi samlas klockan halv tio med en kopp, där pågår sex samtal samtidigt kors och tvärs, ofta är det viktiga saker 
som vi avhandlar”. 

 

Ekonomichefen beskriver önskemål om att utöka den formella informationen, då det med fler 

medarbetare alltid är någon på resande fot vilket gör det svårt vid fikabordet att hålla reda på 

vem som missar informationen. Både marknadschefen och ekonomichefen påtalar 

utmaningen de står inför kring kommunikation med de nya filialerna där ingen välfungerande 

lösning finns nu. Ekonomichefen beskriver att de undersöker videolösningar med 

webbkamera för att kunna visa dokument och se ansiktsuttryck. Återkoppling sker enligt 

ekonomichefen vid utvecklingssamtal, utöver detta menar han att säljarna genom den öppna 

kultur som råder uppmuntras att ta upp saker de har åsikter kring direkt de uppstår. VD menar 

att de är ganska hörsamma för synpunkter från säljarna där han påpekar att säljarna dessutom 

är utåtriktade och vana att argumentera. 
 

Marknadschefen och VD är övertygade om att säljarna redan arbetar på rätt sätt men att det 

alltid finns möjlighet att förbättra ytterligare. Det bästa sättet att upptäcka nya möjligheter tror 

de är genom att vara proaktiva och vara ute hos kunderna vilket produktionschefen instämmer 

i. Både marknadschefen och produktionschefen ser även att kontaktnätet kan ge värdefulla 

tips, och ekonomichefen lyfter fram vikten av att välja agenter med omsorg. Att skapa tid för 

kundbesök ser VD främst sker genom att försöka rationalisera arbetet inne på företaget. Han 

betonar att de i ledningen måste vara lyhörda och lyssna på säljarna för att inte gå miste om 

möjligheter. Han beskriver hur de då ska skapa en plan för hur de ska utveckla den nya 

lösningen, gärna som ett utvecklingsprojekt tillsammans med en kund där de kan vara ganska 

öppna i den information de delar. VD menar att det är viktigt att de lär av sina misstag, 

exempelvis att de diskuterar varför en affär blir kostsam. Marknadschefen instämmer i vikten 

av interna diskussioner. VD beskriver hur lärande finns inbyggt i företagets kultur och hur det 

är hans ansvar att se till att de backar upp varandra inom organisationen. Han menar att det är 

förödande om alla måste göra rätt och att det måste finnas utrymme för misstag:  
 

”Den som alltid gör rätt platsar inte här för då arbetar han inte”. 
 

Hur kunskap överförs mellan säljarna styrs inte från ledningshåll utan hanteras ute på 

marknadsavdelningen säger ekonomichefen. Han menar att stor kunskap finns i huvudet på 

säljarna men han kan se värdet i skriftliga dokument särskilt nu när det kommit in nya 

medarbetare i organisationen. Marknadschefen beskriver att de har en slags 

introduktionsutbildning innehållande vissa moment för nya säljare där han som marknadschef 

bland annat reser runt på kundbesök tillsammans med dessa under en inledande period.  

 

Värderingsperspektivet 

Värderingar som alla aktörer betonar fram att företaget och därmed säljarna ska stå för är 

långsiktighet och kvalitet. VD beskriver hur kulturen på företaget i stor utsträckning färgats 

av entreprenörsursprunget. Ägarna är initierade och kunniga och VD beskriver tryggheten i att 

de lägger vikt vid att företaget är rustat att klara även tuffa perioder. Den långsiktigheten 

skiljer dem från ett större börsnoterat företag menar ekonomichefen. Ekonomichefen 

beskriver hur VD ger medarbetarna stor frihet i att fatta beslut och lägga upp sitt arbete. 

Denna fria ledarstil ser han som en styrka hos företaget men pekar på att det också handlar om 

att medarbetarna på företaget har en viss personlighet som gör att detta sätt passar. Han tror 
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att ledarstilen skulle kunna vara en svaghet i vissa sammanhang på grund av en skillnad i 

kultur, exempelvis skulle den inte passa för medarbetare i länder där de varit vana att: 
 

”… ska de gå på toa måste de fråga VD”. 
 

Handlingskraften i organisationen lyfts av produktionschefen som beskriver att det är kort 

från beslut till handling. Han säger att företaget har ”högt i tak”, en platt organisation och 

beskriver hur den som vill något kan vända sig direkt till VD. Samtliga aktörer beskriver ett 

öppet klimat utan prestige där diskussionerna är många och stundtals hetsiga. Omsorgen om 

personalen och även deras familjer som VD har menar ekonomichefen färgar kulturen på 

företaget, det råder en familjär stämning där medarbetarna trivs.   
 

Gränsskapande perspektivet 

VD beskriver att de gränser som finns för säljarna handlar om vilka kunder de främst ska 

fokusera på men också om företaget ska arbeta med egna säljare eller agenter vilket de gör i 

vissa länder. Gränserna handlar också om vilken befogenhet säljaren har vilket återfinns i 

attestinstruktioner säger ekonomichefen. En strikt gräns handlar om vad de ska sälja, samtliga 

aktörer skriver under på att det ska vara väl beprövade tekniska lösningar där det finns 

kalkyler som underlag. VD säger i det avseendet att säljarna är hårt hållna. Exempel på ett 

oönskat beteende hos en säljare skulle enligt produktionschefen vara om de säljer bara för att 

sälja vilket han illustrerar med att säljaren skulle acceptera allt: 
 

”Om kunden säger att han vill ha någonting på ett visst sätt, att bara säga jojo det fixar vi”. 
 

VD är inne på samma linje och menar att ett riskfyllt beteende hos en säljare skulle vara att de 

lovar saker de inte är säkra på och går in i åtaganden som kan ge ”badwill” för företaget. 

Dessa beteenden undviks enligt samtliga aktörer genom att säljarna under upphandlingen med 

kunder vid behov för en dialog med VD, konstruktion och produktion för sanktion av beslut 

och teknisk support. Samtliga aktörer beskriver också hur företaget har en policy att de alltid 

ska vara två personer vid slutförhandling hos en kund när de tror att det ska bli ett avslut, 

utöver ansvarig säljare gärna den projektledare som senare ska ansvara för produktionen. 

Marknadschefen pekar på att genom att säljarna bara lovar kunden vad de är säkra på att 

företaget kan hålla kan kundens förväntningar istället överträffas och kundnöjdhet säkras. VD 

betonar att inom dessa gränser har säljaren stor frihet och att han har stort förtroende för 

företagets säljare. Det är säljarens ansvar hur denne i detalj bearbetar kunden vilket VD ser 

som en viktig förutsättning då han menar att: 
 

”I alla sammanhang är det viktigt att människor får möjligheter att utnyttja sina speciella resurser och 
förutsättningar, det är viktigt att man tillåter konstnärer att vara riktigt duktiga”. 

 

Ekonomichefen instämmer och pekar på vikten av att ta till vara på säljarnas olika unika 

egenskaper då vissa situationer främst kräver stor social förmåga medan andra situationer 

krävs mer målfokusering. Marknadschefen beskriver att imagen hos säljaren måste stämma 

med den kvalitetsprodukt denne företräder. Han menar att det finns många oskrivna regler för 

säljarnas beteende och klädsel. Kundens första intryck av säljaren är viktigt enligt honom och 

han beskriver vilken effekt en felaktig image hos en säljare kan ge: 
 

”Det ger inte ett bra första intryck, inte bra att börja på minus, även om han sen kan visa att han är väldigt duktig 

och få ett bra förtroende i slutänden tappar han en hel del på den imagen”. 
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4.2 Säljprocessen i ett högteknologiskt tillväxtföretag 

Aktörerna som är involverade i säljprocessen är marknadschefen, två säljare (säljare A och 

säljare B) i Sverige samt produktionschefen. Säljare A har arbetat som säljare på fallföretaget 

i fyra år och säljare B i fem år. I presentationen av säljaraktörerna har material från intervjuer 

och scenarier vävts samman. Denna uppställning motiveras av att både intervjuer och 

scenarier behandlar samma områden men där intervjuerna stod mer för bredden och 

scenarierna tillförde ytterligare djup.  

4.2.1 Säljprocessens olika steg 

Behålla, avveckla och finna nya kunder 

Att bearbeta nya kunder är en del av säljares dagliga arbete enligt säljare A. Vid ett första 

kundmöte är det viktigt att presentera företaget och produkterna och sig själv enligt både 

säljare A och B. Han beskriver sedan att detta nya kundmöte kan ske på olika sätt och 

förklarar att han slutit avtal på flera olika platser där allt från McDonalds till finare middagar 

nämns. Fallföretaget avvecklar inga kunder men marknadschefen ser att vissa kunder kan 

kräva för mycket av produkten och beskriver att: 
 

”Det finns kunder som vill ha en månlandare”. 
 

Då kunden vill ha mycket specialfunktioner och konstruktioner blir fallföretaget mindre 

intresserade av affären. Marknadschefen beskriver att vissa nya kunder söks upp medan att de 

i vissa andra fall blir uppsökta av kunden. När säljare B funderar om han ska göra affärer med 

en potentiellt ny kund kan hans kontaktnäts åsikter spela en viss roll men förklarar att: 
 

”Jag går mycket efter det jag tror själv”. 
 

Databas- och kunskapshantering 

Säljare A beskriver att fallföretaget använder sig av ett CRM-system där information om 

kunden sparas, oavsett vilken kund det är. Denna information är bland annat namn, 

telefonnummer, telefonsamtal, offerter och faxnummer enligt säljare B och A. Enligt säljare A 

är dock mängden information som sparas olika från kund till kund. Säljare B förklarar att 

CRM-systemet också används till att påminna om när nästa kundkontakt ska ske. Han 

förklarar vidare att denna påminnelse sker en gång per halvår och är hjälpsamt för att behålla 

kundrelationen på en bra nivå. Säljare A förklarar att alla på företaget kan dokumentera och 

komma åt informationen men att databasen inte används lika mycket av alla. Säljare B 

förklarar att det inte finns någon klar strategi för hur CRM-systemet ska hanteras men att det 

har diskuterats hur det skulle kunna nyttjas mer. Enligt säljare A kan CRM-systemet i 

framtiden vara användbart inför kundbesök då han på ett enkelt sätt innan han åker tar reda på 

allt rörande denna kund och är på så sätt mera påläst. Han förklarar vidare att tanken med 

databasen är att den ska utvecklas och användas i mycket större utsträckning än vad den gör i 

nuläget. Säljare B beskriver att säljarna kommunicerar med varandra flera gånger per dag och 

förklarar att den informationen istället skulle kunna skrivas ner i CRM-systemet. På så sätt 

skulle säljarna inte behöva hålla informationen i minnet, fortsätter han.  

 

Vårda och underhålla kundrelationen 

Säljarens uppgift på fallföretaget, enligt produktionschefen, är att hålla kontakten med 

kunderna och anser att det är denna arbetsuppgift som är allra viktigast. Här betonar säljare B 

att fokus ligger på: 
 

”... långsiktiga relationer”. 
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Produktionschefen beskriver att antal kunder per säljare är relativt jämt fördelat och att detta 

främst gjorts utifrån relationer men också genom en viss geografisk indelning fortsätter säljare 

A. Säljare A beskriver att när fallföretaget genomfört en affär erbjuds samtidigt utbildning av 

produkten. I samband med utbildningen brukar de, enligt säljare A, i vissa fall anordna olika 

kundarrangemang för att knyta och hålla bra kontakt med kunden. Produktionschefen 

förklarar att: 
 

”Vi bjuder in kunder för att de ska känna att de tillhör familjen”.  
 

Varje gång fallföretaget sålt en produkt ringer de i en speciell klocka för att hela företaget ska 

känna att de åstadkommit något bra. Enligt säljare A är det säljaren eller någon annan inom 

fallföretaget som varit med och sålt produkten som ska ringa i klockan men han framhåller 

samtidigt lagarbetet inom företaget. Enligt säljare A och B är alla kunder välkomna hos 

fallföretaget men marknadschefen beskriver att de kunder som de främst fokuserar på är de 

stora företagen eftersom de små inte har samma behov av deras produkter. Marknadschefen 

förklarar vidare att om ett mindre företag dock skulle vara intresserade av deras produkter blir 

de självklart inte nekade att köpa. Enligt marknadschefen läggs mer tid på de kunder som är 

expansiva och i det skedet att de letar nya produkter än andra kunder som inte är i just det 

skedet. Han förklarar vidare att detta är något som kan upplevas som negativt från kundens 

sida varför fallföretaget har som målsättning att besöka varje kund en gång per år för att 

bevisa att det inte endast är intresserade av kunden när de är i behov av nya produkter. Enligt 

säljare A kräver vissa kunder mer av företagets resurser som information och uppbackning än 

andra kunder. Han förklarar vidare att dessa kunder är främst det stora koncernerna vilket 

också påpekas av säljare B som förklarar att följa de kontrakt som upprättats tar mycket tid. 

Andra kunder som enligt produktionschefen också får mer tid än normalt är kunder som de 

inte sålt till förut såkallade potentiellt nya kunder samt missnöjda kunder som bland annat 

reklamerat. Säljare B förklarar dock att på kontoret är det ingen större skillnad i fördelningen 

av företagets resurser mellan kunderna. 

 

Presentation av produkten 

Säljare B förklarar att ett kundmöte oftast sker med ett studiebesök för kunden. I 

presentationen av produkterna framhålls bland annat den långa erfarenheten, den tekniska 

kunskapen, de enastående produkterna och att som säljare B lite skämtsamt uttrycker sig: 
 

”Vi är världsbäst”. 
 

Att vara ett ledande företag vad gäller teknikutveckling gör också att prisklassen är hög och 

detta är inte alltid en konkurrensfördel enligt säljare B. Företaget har få konkurrenter i 

Skandinavien vilket leder till att de ibland i princip får pruta med sig själva säger säljare A. 

Att ha få konkurrenter innebär att kunderna har svårt att avgöra om fallföretagets priser är 

skäliga då de inte har mycket att jämföra med fortsätter han. Både säljare A och B förklarar 

att de använder sig av olika hjälpmedel såsom bildspel och animationer för att på ett enkelt 

sätt visa kunden produkten och dess fördelar. För att sedan, enligt marknadschefen, erbjuda 

rätt produkt till kunden, utförs en analys över vad kunden har för produktbehov. Säljare A 

förklarar att de sedan presenterar olika produkter för kunden som skulle kunna passa och 

framhåller att: 
 

”Vi på marknadsavdelningen är rådgivare”. 
 

Produktionschefen beskriver att de gemensamt med kunden kan upptäcka nya behov av 

anpassningar. Han säger att produkten alltid är kundunik med avseende på att den ska 
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anpassas till kundens behov, men att detta alltid ska utföras genom användandet av väl 

beprövade tekniska lösningar. När de inte är på säljbesök hos kunden deltar fallföretaget i 

mässor, annonserar, skickar ut nyhetsbrev till kunderna samt håller utbildningsdagar minst två 

gånger per år där kunderna bjuds in att delta. 

 

Lösa problem och tillgodose behov 

Säljare B jämför sitt arbete med att sälja bilar och menar att de erbjuder en basprodukt, bilen, 

till vilken olika tillval kan göras. På det sättet menar samtliga aktörer att det sker en 

anpassning till kundens behov, även i fråga om dimensionering av produkten och vilken typ 

av lösning som passar kunden bäst. Marknadschefen beskriver att de strävar efter ett brett 

utbud för att kunna lösa alla kunders problem inom de ramarna. Säljare A menar att de har en 

hög kvalitet och jämför fallföretagets produkter med olika Volvomodeller. Konkurrenternas 

produkter nere i Europa jämför han med Dacia, en produkt med lägre kvalitet som inte klarar 

av klimatet på samma sätt som deras produkt gör. Säljare B beskriver att i strävan efter 

kundnöjdhet kan man ibland hamna i en situation där man slits mellan att göra kunden nöjd 

och samtidigt vilja göra sitt företag tillfredställt. Även om säljare B ser vissa kunder som 

vänner har han inte svårt att hålla den affärsmässiga distansen. Han beskriver att han inte vill 

sälja en produkt som inte passar kunden:  
 

”Det måste vara rätt för kunden”.  
 

På detta sätt ökas kundens förtroende för honom som säljare och han menar att genom att lösa 

kundernas problem och samtidigt inge förtroende kommer kunden att återvända nästa gång de 

behöver köpa produkter. Säljare B förklarar vidare att han gärna tillgodoser kundernas behov 

men inte på de punkter där han inte anser sig ha tillräckligt kunskap eller där han anser sig har 

bättre lösningar än de som kunden föreslår. Produktionschefen beskriver att när kunden 

verkligen vill köpa ett visst tillval som inte rekommenderas av fallföretaget brukar han föreslå 

att kunden själv köper in den delen och står som grant för den medan fallföretaget står för 

resterande delar. När säljare B ej har tillräcklig kunskap ringer han tekniskt säljstöd för råd då 

han beskriver att: 
 

”Vet jag ej vad jag lovar, då vill jag ej lova det”. 
 

För att säkerställa att kunden blir nöjd med produkten genomförs enligt säljare B olika tester 

som rör kvalitet och kapacitet på de produkter som levererats. Han förklarar vidare att utöver 

dessa tester genomförs även besiktningar på produkterna. Testerna och besiktningen 

genomförs för att säkerställa att produkterna håller vad säljarna lovat och att kunden får det 

han har betalat för, säger säljare B. En extra kundnöjdhetskontroll som säljare B utför cirka en 

till två månader efter genomförd försäljning är att kontakta en högre uppsatt person inom 

kundföretaget för att genomföra en form av kundundersökning. På detta sätt får säljare B god 

kunskap rörande kundens uppfattningar om hur de bland annat blivit bemötta av säljarna men 

även andra medarbetare på fallföretaget. Denna information för han sedan vidare informellt 

genom fallföretaget för att upplysa sina medarbetare om hur kunden uppfattat deras 

samarbete. 
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5 ANALYS OCH SLUTSATSER 
 

nalysen och slutsatserna är uppdelade utifrån syftet varför den strategiska styrningen 

inleder följt av säljprocessen. Därefter utforskas samband mellan dessa och 

avslutningsvis dras sammanfattande slutsatser vilka visualiseras i en modell.  

5.1 Strategisk styrning av säljprocessen i ett högteknologiskt tillväxtföretag 

5.1.1 Perspektiv på strategisk styrning 

Fallföretagets strategi för säljarna inriktas främst på kvalitet vilket kan härledas till Simons 

(1995, s 156ff) strategi som konkurrensposition. En stark koppling till strategi som 

helhetsperspektiv ses då kvalitet beskrivs genomsyra allt de gör och då relationer som också 

ingår i strategin kopplas till företagskulturen. Kvalitet och relationer beskrivs av aktörerna i 

samtliga perspektiv vilket bekräftar Simons (1995, s 5) syn på hur strategin implementeras 

genom styrningen. I figur 3 nedan sammanfattas huvuddragen i analysen av den strategiska 

styrningen i fallföretaget. Värderingsperspektivet är mest tongivande och markeras med tjock 

blå ram och det perspektiv där företaget har störst utvecklingspotential är det diagnostiserande 

som visas tonat med röd ram. Pilarna i figuren symboliserar samband mellan perspektiven.  
 

 
 

Figur 3. Strategisk styrning av säljprocessen i fallföretaget 
 

Diagnostiserande perspektivet 

I detta perspektiv finns störst potential till utveckling vilket bekräftar hur Nicholls-Nixon 

(2005) och Flamholtz och Randle (2007) visar på tillväxtföretags problem att hinna utveckla 

infrastrukturen. Visserligen beskriver aktörerna i hög grad formalisering av styrningen från 

entreprenörsursprunget, men inte lika framträdande i fallföretaget jämfört med utrymmet 

perspektivet ges i teorin (Widener, 2007). Måtten som beskrivs av aktörerna är få och 

inriktade främst på företags- samt avdelningsnivå. Mått på individnivå, vilka kan vara positiva 

enligt Lindvall (2001, s 242), används inte, däremot uttrycks att de kan bli aktuella framöver. 

Aktörerna pekar dock på svårigheter i utformningen av mått i likhet med Bengtsson och 

Skärvad (2008, s 425). Kalkyler på affärers lönsamhet beskrivs av aktörerna men generellt 

utförs ingen systematisk uppföljning. Detta skiljer sig från hur det poängteras av Olve (2008, 

s 267) samt Widener (2007). Ledarstilen innebär stor frihet utifrån fastställda ansvarsområden 

och många diskussioner beskrivs, det finns också tydliga informella delar i styrningen. Detta 

kan kopplas till den coachande ledarstil som beskrivs av Baldauf et al (2001a) samt 

A 
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helomfattande styrsystem enligt Cravens et al (2004). De nära kontakterna mellan 

marknadschefen och säljarna samt den familjära stämningen är i linje med Besson et als 

(2008) beskrivning av hur starka relationer ger bättre trivsel. Kritiska framgångsfaktorer för 

säljarna uppnås i fallföretaget främst genom noggrann rekrytering, personligheten är viktig för 

att passa den fria ledarstilen. Friheten i styrningen är i linje med lyckad styrning genom 

ansvar och decentralisering av beslut (Olve, 2008, s 663).   

 

Interaktiva perspektivet 

Hur produktutveckling som en möjlighet kan komma ur risken att frångå beprövade tekniska 

lösningarna beskrivs och kan kopplas till hur Simons (1995, s 91) beskriver detta perspektiv 

men också innovationsförmåga enligt Matsuo (2009). Informell hantering av kunskap 

återkommer i aktörernas beskrivningar och här ses en skillnad från Matsuos (2009) 

beskrivning av kunskapsstyrning. Den öppna kulturen på företaget uppmuntrar 

kommunikation och återkoppling. Korta led samt diskussioner beskrivs i stor utsträckning 

vilket är i linje med Widener (2007) och Atkinson (2006). Att möjligheter främst upptäcks 

genom att vara ute hos kunderna betonas av flera aktörer. Detta styrs främst informellt via 

entreprenörsandan och dessa styrmedel finns därmed inte så tydligt formaliserade som 

Widener (2007) och Sheehan (2006) beskriver dem.  

 

Värderingsperspektivet 

Värderingsperspektivet är det mest tongivande i fallföretaget där långsiktighet är ledord. Den 

familjära stämningen med omsorg om personalen genomsyrar företaget och samtliga aktörer 

beskriver en stark laganda och avsaknad av prestige. Värderingarna har en framträdande roll i 

den strategiska styrningen i företaget vilket återfinns i aktörernas beskrivning av teamarbete 

och moral. Detta är i linje med Jaramillo et als (2009) resonemang om ledarskap med genuin 

omtanke samt Ingram et als (2007) tankar om etiskt klimat. Engagemanget hos aktörerna kan 

också härledas till Simons beskrivning av värderingsperspektivet (1995, s 7).  

 

Gränsskapande perspektivet 

Det gränsskapande perspektivet framgår också tydligt i aktörernas beskrivningar. En gräns 

som beskrivs är hur de ska fokusera på stora kunder på vissa marknader vilket kan kopplas till 

vad verksamheten ska fokusera på (Simons 1995, s 156). Den främsta gränsen är dock hur 

säljarna bara får sälja väl beprövade tekniska lösningar vilket relateras till gränser för vad som 

är acceptabelt (op cit, s 41). Utifrån kundernas behov ifrågasätts de befintliga tekniska 

lösningarna av säljarna vilket aktörerna beskriver kan ge upphov till produktutveckling. Detta 

bekräftar hur Nilsson och Rapp (1999) ser att ifrågasättande kan skapa inlärning.  

 

Interaktion mellan perspektiven 

Värderingsperspektivet förstärker och återfinns i aktörernas beskrivningar av de tre andra 

perspektiven, dessa kopplingar visas med pilar i figur 3. Värderingsperspektivet inverkar 

genom att gränserna utformas utifrån kvalitet, lagandan färgar nivån på mått och avsaknaden 

av prestige tillåter misstag och uppmuntrar lärande. Detta bekräftar Wideners (2007) 

beskrivning av interaktion, även i hur gränser formaliseras genom det diagnostiserande 

perspektivet vilket visas med en pil i figur 3. Däremot ses ingen tydlig koppling från det 

interaktiva till det diagnostiserande perspektivet varför ingen pil återfinns mellan dessa i figur 

3. Detta bekräftar Sheehans (2006) tankar om helheten. Företaget står inför en utmaning med 

styrning av de nya filialerna med kultur som kan skilja sig på grund av nationalitet men också 

personlighet. Den fria ledarstilen kanske inte är rätt lösning där, en annan balans kan vara 
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aktuell i styrningen. Detta kopplas till hur Nilsson (2010) påtalar att situationsfaktorer är 

avgörande i fråga om rätt balans. 

5.1.2 Slutsatser kring ledningens föreställningar om den strategiska styrningen av 
säljprocessen 

Strategin innefattar främst kvalitet och relationer och då den förmedlas ut till säljarna främst 

genom värderingsperspektivet tolkas detta som att strategi som helhetsperspektiv är det som 

främst betecknar fallföretaget. Stort fokus ligger på värderingsperspektivet som har stor 

genomslagskraft genom ledarskapet med genuin omtanke och en stark laganda. Det 

gränsskapande perspektivet har också en stark förankring genom gränser för fokusområden 

men främst genom vad som är acceptabelt inom organisationen. Inlärning uppmuntras av den 

öppna kulturen men styrning genom det interaktiva perspektivet är i stor utsträckning 

informell och uppfattas inte nå sin fulla potential. Den största potentialen för utveckling och 

förbättring av den strategiska styrningen hos fallföretaget ses dock i det diagnostiserande 

perspektivet. De få måtten samt att systematisk uppföljning saknas skulle kunna innebära att 

fallföretaget går miste om inlärnings- och förbättringsmöjligheter. En effektivisering i detta 

perspektiv ses också kunna stärka styrningen genom att frukter skördas från andra perspektiv. 

Detta skulle kunna vara applicerbart för högteknologiska tillväxtföretag i liknande fas som 

fallföretaget. Denna fas karaktäriseras av en mognad i organisationen men där ett behov av 

fortsatt formalisering i styrningen finns.  

5.2 Säljprocessen i ett högteknologiskt tillväxtföretag 

5.2.1 Säljprocessens olika steg 

Figur 4 sammanfattar analysen av fallföretagets säljprocess. Databas- och kunskapshantering 

ses ha störst utvecklingspotential hos fallföretaget vilket visas med tonad röd ram. Vårda och 

underhålla kundrelationen anses vara av störst vikt för fallföretaget och visas med tjock blå 

ram. 
 

 
 

Figur 4. Säljprocessen för högteknologiska produkter i fallföretaget 
 

Behålla och finna nya kunder 

När nya kundkontakter inleds utförs enligt aktörerna först en allmän presentation av säljaren, 

företaget och produkterna. När kunderna har många speciella krav minskas intresset för 

kunden men någon aktiv avveckling utförs inte varför detta uteslutits ur steget för 

fallföretaget. Här ses en skillnad till Moncrief och Marshalls (2005) beskrivning av vikten av 

avveckling av kontrakt med kunder med stora krav. I fallföretaget anses skapandet av 

långsiktiga relationer med kunderna som viktigt vilket också Lamb et al (2003, s 124) betonat 

vid industriell försäljning. När kunder kontaktas av fallföretaget läggs stor vikt på den egna 

känslan vilket är en skillnad från Lamb et al (2003, s 485) som betonar nätverkets betydelse.  
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Databas- och kunskapshantering 

Ett CRM-system används på fallföretaget vilket är något som enligt Moncrief och Marshall 

(2005) anses vanligt förekommande hos företag. Aktörerna kommunicerar ofta med varandra 

vilket ses som en fördel enligt Nicholls-Nixon (2005). CRM-systemet används inte optimalt i 

fallföretaget då all kundinformation inte sparas utan mycket behålls i minnet. Enligt Moncrief 

och Marshall (2005) kan ett företag därmed gå miste om betydande kundinformation då de 

beskriver att databasen bör innehålla komplett information om kunden. I framtiden skulle 

aktörerna gärna ta del av relevant information innan kundbesöket för att vara bättre 

uppdaterade. Denna rutin saknas alltså på fallföretaget vilket skiljer sig från hur Lamb et al 

(2003, s 486) beskriver att informationen som insamlats i databasen ska användas bättre för 

att kunna bemöta kunden vid nästa samtal. Databas- och kunskapshantering återkommer i 

flera steg i säljprocessen men främst i denna position.   

 

Lösa problem och tillgodose behov 

Fallföretaget säljer produkter som är kundanpassade vilket ses som en ”win-win” situation 

(Lamb et al, 2003, s 481). Säljarna undersöker kundbehovet för att genom anpassade åtgärder 

finna rätt produkt till rätt kund varför detta steg placerats före presentation av produkten 

istället för efter. Denna anpassning är något som kan kopplas till Sharmas et al (2005) 

beskrivning av säljaren som en problemlösare. Aktörerna beskriver dock att de inte vill lova 

sådant som de inte har kunskap om eller som fallföretaget har bättre lösningar på vilket 

bekräftar hur Bäckström (2008, s 51) framhåller att målen ska stämma överens med vad som 

utförs. Vissa kunder på fallföretaget kan ses som vänner men detta är inget som påverkar den 

affärsmässiga relationen vilket är en skillnad från Persson (1995, s 39) som ser att säljaren 

som en problemlösare ofta hamnar mellan kunden och företaget vad gäller lojaliteten.  

 

Presentation av produkten 

Efter att säljarna analyserat kundbehovet presenteras den anpassade produkten. Säljarna vill 

ses som rådgivare till kunden vilket är i linje med Bäckström (2008, s 47) som förklarar att 

säljaren spelar en viktig roll när produkterna är komplexa, som i fallföretagets situation. Vid 

rådgivningen framhålls produkternas och fallföretagets fördelar vilket kan hänföras till 

Jaramillo och Marshalls (2004) beskrivning av de viktigaste egenskaperna för en säljare. 

Fallföretaget har endast ett fåtal konkurrenter och det kan därför vara svårt för kunden att se 

fallföretagets styrkor. Detta kan relateras till Lamb et al (2003, s 486) som framhåller att 

konkurrentinformation är viktigt för att kunna jämföra med sig själv, vilket är svårt utifrån 

fallföretagets situation. Detta steg anses ligga efter att säljarna löst kundens problem och 

tillgodosett dennes behov då de utifrån behovet erbjuder den anpassade produkten till kunden. 

I den första versionen av säljprocessen (figur 2) togs ingen hänsyn till den komplexa 

produkten och anpassningen som sker i fallföretaget.  

 

Vårda och underhålla kundrelationen 

Den viktigaste arbetsuppgiften på fallföretaget är att hålla kontakt med kunden vilket också 

framhålls av Sharma et al (2008, s) som betonar samarbetet som speciellt viktigt för företag 

som erbjuder högteknologiska produkter. Då det visat sig att säljarna arbetar med 

kundrelationer kontinuerligt har detta steg placerats sist i säljprocessen. Säljarna har delat upp 

kunderna geografiskt samt utifrån relationer där målsättningen är att besöka alla minst en 

gång per år. Här ses en likhet till Jobber och Lancaster (2009, s 271) som anser att 

kontinuerlig kommunikation till kunderna är viktigt för att underhålla kundrelationen; samt att 

en viss uppdelning av kunderna är fördelaktigt för att upprätthålla den (Moncrief och 

Marshall, 2005). På fallföretaget belönas säljarna genom att ringa i en klocka när de sålt en 
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produkt vilket kan relateras till Bäckströms (2008, s 51) beskrivning av uppmuntran. 

Fallföretaget fokuserar på stora företag vilket bekräftar Sharma et al (2008) som anser att 

företagets fokus bör vara på de kunder som är viktigast och där störst potential för fortsatt 

samarbete finns.  

5.2.2 Slutsatser kring säljarnas föreställningar om deras agerande i säljprocessen 

Någon aktiv avveckling av kunderna utförs inte på fallföretaget. Detta skulle kunna förklaras 

genom att fokus ligger på de stora kunderna och att avvecklingen därmed sker passivt. 

Databas- och kunskapshanteringen uppfattas inte nyttjas optimalt på fallföretaget. Här ses en 

förbättring kunna ske särskilt då de redan har ett fungerande datasystem för att hantera all 

kundinformation. Efter att fallföretaget besökt sina kunder genomförs en undersökning över 

dennes behov vartefter produkten presenteras för kunden. Undersökningen relateras till 

säljprocessens lösa problem och tillgodose behov viket gör att steget hamnar före steget 

presentera produkten. Att vårda och underhålla kundrelationen uppfattas som det viktigaste 

steget hos högteknologiska tillväxtföretag i liknande fas som fallföretaget. Detta steg 

återkommer under säljprocessen men har placerats sist då detta arbete återkommer 

kontinuerligt.  

5.3 Samband mellan strategisk styrning och säljprocessen 

I tabell 2 nedan sammanfattas kopplingarna som återfunnits mellan strategisk styrning och 

säljprocessen utifrån den analys som utförts av empirin gentemot den teoretiska 

referensramen. Sambanden visas i tabellen med nyckelord och beskrivs sedan i texten. De 

strategiska perspektiv som är tydligast i respektive steg i säljprocessen och vice versa visas 

med blå rutor. Den röda rutan visar var den största potentiella utvecklingen finns och tomrum 

lämnas där inget samband återfunnits.   
 

Tabell 2. Samband mellan den strategiska styrningen och stegen i säljprocessen. 

Sammanfattande tabell baserad på analys där särskilt tydliga samband blåmarkerats. Den röda rutan visar var 

störst utvecklingspotential återfinns och tomrum visar avsaknad av samband.  
 

SÄLJPROCESSENS 
STEG 

 

PERSPEKTIV 

Behålla & finna 

nya kunder 

Databas- & 

kunskaps- 
hantering 

Lösa problem & 

tillgodose behov 

Presentation av 

produkten 

Vårda & 

underhålla 
 kundrelationen 

Diagnostiserande 

perspektiv 
formalisering av 

gränser 
CRM tekniskt säljstöd 

formalisering av 

gräns 

mål och ansvar 

för kundkontakt 

Interaktivt 

perspektiv 
- 

tät 
kommunikation 

innovations 
förmåga 

produkt- 
utveckling 

samarbete 

Värderings 

perspektivet 
första intrycket 

utveckling av 
CRM 

kundorientering  
kvalitet i allt de 

gör 
kundorientering 

Gränsskapande 

perspektiv 
fokus stora 

kunder 

ej läsa innantill 

ur CRM 

ej lova sådant de 

inte kan hålla 

endast väl 

beprövade 
tekniska lösningar 

måste hålla 

relationen 

professionell 

 

I steget behålla och finna nya kunder finns gränser för vilka kunder de fokuserar på 

formaliserade i affärsplanen vilket kopplas till det diagnostiserande perspektivet (Widener, 

2007). Ett tydligt samband återfinns mellan värderingsperspektivet och detta steg där första 

intrycket är något som aktörerna betonar. Här dras paralleller till Flamholtz och Randle (s 

139) där de beskriver hur ledningen definierar företagskulturen och för den vidare genom 
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organisationen. Aktörerna koncentrerar sig på de stora kunderna vilket kan ses som en gräns 

(Simons, 1995, s 156).  

 

För databas- och kunskapshantering ses det diagnostiserande perspektivet ha störst 

utvecklingspotential genom CRM-systemet vilket kopplas till Nicholls-Nixon (2005) som ser 

att formella system hos tillväxtföretag inte utvecklas i samma takt som tillväxt sker. Det 

tydligaste sambandet till detta steg är till det interaktiva perspektivet där aktörerna beskriver 

tät kommunikation mellan varandra vilket Nicholls-Nixon (2005) framhåller som viktigt. I 

fallföretagets värderingar återfinns fokus på relationer vilket slår igenom i hur de välkomnar 

en utveckling av sitt CRM-system. Att inte läsa innantill ur CRM-systemet är viktigt för 

aktörerna vilket kan ses som en gräns för medarbetarnas agerande (Simons, 1995, s 39).  

 

När aktörerna är osäkra på om den tekniska lösningen är godkänd finns en policy att kontakta 

tekniskt säljstöd. Detta ger ett samband mellan att lösa problem och tillgodose behov och det 

diagnostiserande perspektivet då det handlar om formalisering (Simons, 1995, s 41). Enligt 

aktörerna löser säljarna kundernas problem genom att vara innovativa och erbjuda unika 

lösningar till varje kund vilket sammankopplas med det interaktiva perspektivet (Matsuo, 

2009). Med grund i genuin omtanke i värderingarna är företaget kundorienterat (Jaramillo et 

al, 2009) och har därmed en stor vilja att lösa problem och tillgodose behov hos kunden vilket 

är den tydligaste kopplingen. Aktörerna beskriver att säljarna inte får lova sådant som de ej 

kan hålla vilket kan ses som en gräns (Simons, 1995, s 41).  

 

Vid presentation av produkten beskriver aktörerna en policy att åka två vid avslutande 

förhandlingar vilket är en formalisering av gränser och kan kopplas till det diagnostiserande 

perspektivet (Sheehan, 2006). Enligt aktörerna sker produktutveckling med hjälp av 

samarbete med kunder där information delas vilket stämmer med hur det interaktiva 

perspektivet uppmuntrar till lärande och skapa dialoger (Widener, 2007). Aktörerna betonar 

kvalitet i allt de gör vilket ses som en kärnvärdering kommunicerat genom 

värderingsperspektivet (Simons, 1995, s 7). Det är endast väl beprövade tekniska lösningar 

som presenteras enligt aktörerna vilket ses som en gräns för säljarens agerande (Simons, 

1995, s 39) och är den starkaste kopplingen. 

 

Varje säljare på fallföretaget har ansvar för att vårda och underhålla kundrelationen. Detta 

kopplas till det diagnostiserande perspektivet då kontinuerlig kontakt är en kritisk 

framgångsfaktor och finns till för att motivera medarbetarna att agera i linje med 

organisationens mål (Simons, 1995, s 63). Aktörerna beskriver ett gott samarbete med utvalda 

kunder och att det oftast är där som produktutvecklingen sker. Detta kopplas samman med det 

interaktiva perspektivet då det är viktigt med en aktiv dialog för att se nya möjligheter 

(Widener, 2007). Enligt aktörerna är detta steg den viktigaste arbetsuppgiften vilket utförs 

genom olika aktiviteter som sammankopplas med ledningens värderingar och agerande 

(Flamholtz & Randle, s 139). Detta är det tydligaste sambandet. Det finns dock en gräns för 

hur nära relation säljarna har till sina kunder för att bevara professionaliteten där aktörerna 

beskriver att den inte är svår att hålla. Detta behövs för att hindra medarbetare från beteende 

som innebär en hög risk för organisationen (Simons, 1995, s 39).  

5.3.1 Slutsatser kring kopplingar mellan den strategiska styrningen och säljprocessen 

Det återfinns flera kopplingar mellan de fyra perspektiven för strategisk styrning och 

säljprocessens steg vilket tyder på att strategisk styrning kan vara värdefull i styrning av 

säljprocessen i högteknologiska tillväxtföretag i liknande fas som fallföretaget. De tydligaste 
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kopplingarna återfinns från det värderingsskapande perspektivet till stegen att behålla och 

finna nya kunder, lösa problem och tillgodose behov samt vårda och underhålla 

kundrelationen. Att detta perspektiv har tre starka kopplingar kan ses som ett tecken på att 

värderingsperspektivet är av störst betydelse för högteknologiska tillväxtföretag i liknande fas 

som fallföretaget. Från det interaktiva perspektivet kan en tydlig koppling till steget databas- 

och kunskapshantering ses vilket visar att en väl fungerande kommunikation är viktig. Från 

det gränsskapande perspektivet finns en tydlig koppling till steget presentation av produkten. 

Från det diagnostiserande perspektivet återfinns ingen av de tydligaste kopplingarna vilket 

tolkas som att störst potential för utveckling i den strategiska styrningen av säljprocessen 

finns här. 

5.4 Sammanfattande slutsatser  

I figur 5 nedan sammanfattas slutsatserna om hur strategisk styrning av säljprocessen kan 

utformas i högteknologiska tillväxtföretag som befinner sig i liknande fas som fallföretaget. 

Steget respektive perspektivet med störst utvecklingspotential visas tonade och de mest 

framträdande har markerats med tjock blå ram. 

 

 

 
 

Figur 5. Modell för strategisk styrning av säljprocessen i ett högteknologiskt tillväxtföretag 

 

Tydlighet i strategin för säljarna ses som avgörande för att den ska lysa igenom via den 

strategiska styrningen och bilda en grund för säljarnas agerande i säljprocessen. I likhet med 

att företagskulturen definieras ger det medvetenhet hos ledningen vilken vi tror krävs för en 

lyckad strategisk styrning. För att styrningen av säljarna ska kunna förmedlas enkelt och 

tydligt måste ledningen vara på det klara med vad de anser vara av störst vikt.  

 



Löfgren & Lövgren 

 

 

  

30 

Värderingsperspektivet är värdefullt då det fungerar som en förstärkare för de andra tre 

perspektiven. Värderingsperspektivets inverkan på de övriga tre perspektiven visas i figur 5 

med pilar. Att arbeta för laganda och att skapa ett klimat utan prestige ses som styrkor här. 

Värderingsperspektivet har i högteknologiska tillväxtföretag ett tydligt samband till steget 

vårda och underhålla kundrelationer i säljprocessen. Ett tydligt fokus för säljarnas 

verksamhet skapar klarhet i det gränsskapande perspektivet, och att hellre använda få men 

tydliga gränser är i linje med friheten i styrningen. Kopplingen mellan det gränsskapande till 

det diagnostiserande perspektivet via formalisering av gränser visas med pilen i figur 5. Det 

diagnostiserande perspektivet bör utvecklas genom att främst se hur formalisering av de andra 

tre perspektiven kan ske. Kopplingarna från de andra tre perspektiven visat med pilar i figur 5 

skulle då bli starkare. Generellt ses att måtten till antalet bör hållas ned och att mått på flera 

olika nivåer kan komplettera varandra. Mått på företags- och avdelningsnivå främjar och 

förstärker lagandan. Mått på individnivå kan vara givande för diskussion och lärande ute på 

säljenheten. En utveckling av databas- och kunskapshantering ses kunna tillföra mycket 

genom det diagnostiserande perspektivet. En formalisering i det diagnostiserande perspektivet 

kan också ge en tydligare koppling från det interaktiva perspektivet visat med pilen i figur 5. 

Att ”se individen” kan främja initiativ och självförtroende hos individen som komplement till 

lagandan. Uppföljning genom att systematiskt undersöka grunderna till avvikelser i mått kan 

främja lärandet. Slutligen ses förmågan att förebyggande se över infrastruktur och planera 

inför framtida tillväxt som en styrka.  
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6 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
 

 det avslutande kapitlet diskuteras slutsatserna kopplat till syftet samt tänkbara teoretiska 

och praktiska implikationer. Här ges även förslag till fortsatt forskning inom det 

undersökta problemområdet. 

6.1 Återkoppling till syfte 

Resultatet visar att strategisk styrning av säljprocessen kan spela en roll i ett högteknologiskt 

tillväxtföretag. Modellen i figur 5 är ett försök att öka förståelsen för hur denna kan utformas 

vilket var studiens övergripande syfte. I och med den snabba tillväxttakten kan förstärkning 

av den traditionella ekonomistyrningen genom den strategiska styrningens helhetsperspektiv 

vara värdefull, speciellt då fokus i säljarnas agerande ligger på kundrelationer. Ett delsyfte var 

att öka förståelsen för vilka föreställningar ledningen i ett högteknologiskt tillväxtföretag har 

om den strategiska styrningen av säljprocessen. Studien visar att värderingsperspektivet ses 

som framträdande i dessa företag och vikten av att strategi och värderingar kommer fram i 

säljarnas agerande betonas. En möjlig synergieffekt kan återfinnas i hur perspektiven kan 

förstärka varandra och ge en helhet större än summan av delarna. Ett annat delsyfte var att öka 

förståelsen för vilka föreställningar säljare i ett högteknologiskt tillväxtföretag har om sitt 

agerande i olika steg i säljprocessen. Studien visar att fokus i säljarnas arbete ligger på att 

vårda och underhålla kundrelationer och att störst utvecklingspotential finns i utveckling av 

databas- och kunskapshantering. Det sista delsyftet var att utforska kopplingar mellan den 

strategiska styrningen och säljprocessen i ett högteknologiskt tillväxtföretag. Flera samband 

återfinns mellan Simons fyra perspektiv för strategisk styrning och säljprocessens olika steg. 

Fallföretaget stämmer väl in på de utmärkande drag som lyfts i teorin hos högteknologiska 

tillväxtföretag och kan därmed sägas vara en representant för dessa. Detta samt det faktum att 

det i aktörernas beskrivningar finns stor homogenitet talar för att det finns grund för viss 

generalisering av resultaten till att gälla svenska högteknologiska tillväxtföretag i en liknande 

fas som fallföretaget om än i varierande utsträckning.    

6.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

Studien bekräftar i stor utsträckning befintlig teori kring tillväxtföretag, strategisk styrning 

samt säljprocessen. För den strategiska styrningen bekräftas helhetssynen och funktioner för 

de olika perspektiven men skillnad ses i vikten som läggs vid det diagnostiserande 

perspektivet och hur detta kan formalisera de övriga tre perspektiven. En skillnad gällande 

säljprocessen ses i att betydelsen av olika steg kan skifta. Även den föreslagna ordningen i 

teorin skiljer sig från hur vi ser att säljprocessen sker i ett högteknologiskt företag om än 

denna ordning i likhet med teorin kan variera. Det nya bidrag som studien ger till teorin kan 

vara sammankopplingen av strategisk styrning och säljprocessen och hur strategisk styrning 

därmed kan vara relevant att beakta för säljenheter. Det praktiska bidraget kan vara hur 

högteknologiska tillväxtföretag i liknande fas som fallföretaget skulle kunna dra nytta av att 

beakta de olika perspektiven i strategisk styrning av sin säljprocess och arbeta förebyggande 

med sin infrastruktur för att på bästa sätt klara tillväxt. Speciellt tror vi detta gäller när 

styrningen av säljprocessen omfattar flera olika enheter där situationsfaktorer som nationell 

kultur kan spela in på hur balansen i styrningen bör utformas för att bli optimal. Störst 

utvecklingspotential ses i hur information och kunskap hanteras exempelvis genom 

användning av ett CRM-system samt hur formalisering av de övriga tre perspektiven kan ske 

genom exempelvis mått och policys.  

I 
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Studier av strategisk styrning i tillväxtföretag som kommit ett steg längre i sin tillväxt än 

fallföretaget är ett intressant område för fortsatt forskning, främst hur de vid ökad 

formalisering klarar av att behålla de viktiga informella delarna och en gemensam kultur. 

Kulturella skillnader exempelvis beroende på nationalitet är en faktor som gör det intressant 

att se vidare på styrning i tillväxtföretag med decentraliserad organisation, hur de hittar rätt 

balans i styrningen för respektive enhet. Slutligen ser vi att en studie med fokus på 

framgångsfaktorer respektive organisatoriska blockerare i den strategiska styrningen av 

säljprocessen i tillväxtföretag vore intressant där samband med prestation studeras.  
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BILAGOR 

Intervjuguide ledning 
Befattning och antal år inom yrket/på fallföretaget? 
 

Föreställningar hos ledningen i ett tillväxtföretag om den strategiska styrningen av säljprocessen 
Strategi, tillväxt, styrning & helhet 

1. Hur lyder er strategi för säljarnas agerande
5
?  

a. Vilken beskrivning skulle Ni säga passar bäst in på Er strategi: 

i. vår strategi är ett uttryck för de värderingar företaget står för 

ii. vår strategi utmärker vår konkurrensposition 

iii. vår strategi innebär att följa planeringen för att nå uppsatta mål 

iv. vår strategi innebär vara öppen för att ”hoppa på” uppdykande möjligheter 
 

2. Hur styr Ni era säljare?  

a. Vilken ansvar har säljavdelningen och säljarna? 
 

3. Hur stor vikt lägger Ni vid värderingar, gränser, tillvaratagande av möjligheter samt mått i Er styrmix 

av säljarna? 
 

4. Hur har styrningen av säljarnas agerande förändrats under de senaste åren?  

a. Vilken påverkan har Er tillväxt haft på dessa förändringar? 

  

Värderingsperspektivet 

5. Hur skulle Ni vilja definiera er företagskultur? 
 

6. Vilka värderingar vill Ni att säljaren som representant för företaget ska förmedla till kunderna?   

a. Hur sker denna styrning? 

b. Hur följs styrning av värderingarna upp? 
  
Gränsskapande perspektiv 

7. Vilka gränser vill Ni förmedla till Era säljare?  

a. Hur förmedlas dessa?  

b. Hur följs styrningen av gränserna upp? 
 

8. Beskriv beteenden hos säljarna som är oönskade eller riskfyllda för företaget?  

a. Hur undviks dessa beteenden?  
 

9. Beskriv de befogenheter säljarna har i sitt agerande? 
 

Diagnostiserande perspektiv 

10.  Vilka kritiska framgångsfaktorer ser Ni som betydelsefulla för Era säljare?  

a. Hur styr Ni för att uppnå dessa?  

b. Hur följs styrning av kritiska framgångsfaktorer upp? 
 

11. Beskriv vilka mål som är angivna för Era säljare.  

a. Vilka mått används för att styra mot dessa mål?  
 

Interaktivt perspektiv 

12. Hur tillvaratar Ni möjligheter för förbättringar i säljarnas agerande? 

a. Hur styr Ni för att tillvarata möjligheter?  

b. Hur följs denna styrning upp?  
 

13. Hur uppmuntrar Ni lärande?  

a. Hur ser Ni att kunskap kan förmedlas mellan säljarna? 
 

14. Hur ser kommunikationen mellan ledningen och säljarna ut? 

a. Hur ser återkopplingen från säljarna till Er i ledningen ut?  

b. Hur tillvaratas sådan återkoppling?  

                                                 
5
 Med säljarnas agerande avses de olika stegen som presenteras i figur 2 
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* Beskriv detta med en konkret situation i en typisk, en besvärlig samt en framgångsrik säljprocess. 
 

 

Intervjuguide säljare 
Befattning och antal år inom yrket/på fallföretaget? 
 

Föreställningar hos säljare i ett tillväxtföretag om sitt agerande i olika steg i säljprocessen 
1. Hur skulle Ni som säljare beskriva dina arbetsuppgifter? 

a. Vilka av dessa ser Ni som mest relevanta? 

b. Hur ser fördelningen av arbetsuppgifter mellan Er och Era säljarkollegor ut?  

 

2. Hur involverade är andra yrkesgrupper inom företaget i säljprocessen? 

a. Hur ser Ert samarbete och er kommunikation med dessa parter ut? 

 

Behålla, avveckla och finna nya kunder 

3. Hur skulle Ni beskriva de kunder Ni
 
i företaget främst fokuserar på och varför? (ex med hänsyn till 

deras organisatoriska storlek eller potentiell inköpsvolym, hur viktigt är lönsamhet) 

a. Hur avvecklas befintliga kunder? 

b. Finns det företag som Ni inte vill ha som kunder och varför?  

 

4. Hur ser fördelningen av företagets resurser ut mellan olika kunder och varför ser det ut på detta sätt? 

 

5. Beskriv hur ett första kundmöte med en ny kund kan se ut?* 

a. Hur långt kan Ni som säljare gå för att vinna en ny kund? 

 

Databas- och kunskapshantering 

6. Hur hanterar och använder Ni kundinformation, sparas den och i så fall var?* 

 

Vårda och underhålla kundrelationen 

7. Hur arbetar Ni med att vårda och underhålla kundrelationer för att säkerställa bevarandet av kunder ?* 

a. Hur långt kan Ni som säljare gå för att behålla en kund? 

 

8. Hur och hur ofta håller Ni kontakt med befintliga kunder och vem ansvarar för detta?* 

 

Presentera produkten 

9. Vilka faktorer ser Ni som de viktigaste fördelarna med era produkter?  

a. Hur sker jämförelse mot Era konkurrenter och deras produkter?  

b. Hur förmedlar Ni fördelarna med Er produkt till Era kunder? * 

 

Lösa problem och tillgodose behov 

10. Hur ofta händer det att produkten anpassas för att bättre passa kundernas önskemål och hur sker denna 

anpassning?*  

a. Vem är det som oftast föreslår anpassningen? 

 

11. Beskriv situationer där lojaliteten mot Ert företag kan sättas på prov på grund av att Ni även vill 

tillfredställa kundens behov på bästa sätt.    

 

12. Hur säkerställer Ni kundnöjdhet?  

 

Svårigheter & belöning 

13. Hur belönas Ni när Ni lyckats bra med något? 

 

14. Har det faktum att företaget vuxit medfört några svårigheter för Er som säljare? Beskriv hur.
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Scenarier 

 

Värderingar handlar för fallföretaget om att de står för kvalitet vilket i scenario 1 knöts 

samman med att lösa problem och tillgodose behov, presentera produkten samt att vårda och 

underhålla kundrelationen. Interaktiv styrning belyser hur möjligheter bäst tillvaratas enligt 

ledningen vilket i scenario 2 kopplades ihop med databas- och kunskapshantering samt vårda 

och underhålla kundrelationen. För gränser handlade det om riskfyllt beteende och 

sammanlänkades i scenario 3 med att behålla, avveckla och finna nya kunder samt att lösa 

problem och tillgodose behov. Det diagnostiserande perspektivet rörde hur mått påverkar 

säljarens agerande kopplades i scenario 4 ihop med att behålla, avveckla och finna nya 

kunder.  

 
 

1. Ni är på besök hos en välkänd kund (kund A) som Ni haft bra kontakt med sedan länge. Kunden anses 

värdefull för företaget, en strategisk kund som Ni inte vill förlora. Kund A har stort förtroende just för Er 

och kontaktar gärna Er först när det gäller något. Ni har under en längre period vid ett flertal tillfällen 

diskuterat en kommande nyinvestering hos kunden och Ni har nu rest till kunden för avslutande 

förhandlingar. Det skulle verkligen sitta fint med en order i nuläget då det varit tuffa tider. Det var länge 

sedan Ert företag tog hem en affär och Ni känner att hela företagets överlevnad ligger på dina axlar. Efter en 

lång dags förhandlingar har Ni nu kommit till en avgörande punkt. Kund A har mycket specifika krav och 

önskemål om hur produkten ska utformas, men i alla diskussioner under förhandlingen har Ni fått Er vilja 

igenom förutom i en fråga. Det rör det sig om en teknisk lösning där kund A vill byta ut en vital komponent 

i slutprodukten. Ni rekommenderar ett fabrikat av komponenten som förstahandval men kund A vill 

använda ett annat fabrikat och säger sig med säkerhet veta att den är av samma kvalitet och prestanda som 

den Ni rekommenderar. Ni har ingen kunskap om det fabrikat kunden föreslår, men detta är verkligen kund 

A:s hjärtefråga och är själv övertygad om att det kommer att fungera. Hur resonerar Ni kring situationen och 

vilket svar ger Ni kund A?  

 

2. VD kommer till Er och ber om en hedersfull uppgift, att föreslå hur Ni tycker att Ni på säljenheten 

ytterligare kan förbättra Ert sätt att arbeta med försäljning och hur Ni i framtiden ska kunna upptäcka och ta 

vara på möjligheter för att fortsätta vara ”bäst”. Ni ombeds presentera förslaget för ledningsgruppen om 

några dagar. Ni ges helt fria tyglar och Ni förstår också på VD att Era kollegor inte är tillfrågade i nuläget 

utan att det endast är Er åsikt de efterfrågar i första läget.  Hur löser Ni denna hedersfulla uppgift och vad 

skulle Ni föreslå för förbättringar? 

 

3. Ni är på förhandlingar tillsammans med Er värsta konkurrent hos en kund (kund B) som Ni arbetat länge 

med att landa. Kund B är en riktig storval som länge tillhört ovan nämnda konkurrent och en order av 

kunden skulle vara en riktig prestigevinst att ta hem. Kund B finns på en ny attraktiv marknad där Ni just är 

på väg in stort och just håller på att ta marknadsandelar av konkurrenten i fråga. Ni har i diskussionerna gett 

en kvalitetsgaranti för ett material men kunden vill nu ha samma kvalitetsgaranti för ett annat material. Ni är 

inte säker på att kvalitetsgarantin går att hålla men Ni tror att det finns en god möjlighet att Ni kan klara det. 

Kund B gör klart att det är ”take it or leave it”, konkurrenten går med på kvalitetsgarantin så vill Ni fortsatt 

vara med i förhandlingarna är det ett krav. Hur resonerar Ni kring denna situation och vilket svar ger Ni 

kund B? 

 

4. Ni har sedan en tid haft kontakt med en ny potentiell kund (kund C) som nu hör av sig och är mycket 

intresserad av att göra affärer med Er. Kund C är ett ganska litet företag som verkar pålitlig och ger ett bra 

intryck. Efter en första undersökning har Ni dock fått höra av en källa i Ert nätverk att en annan leverantör 

påstått att kund C tagit mycket tid i förhållande till andra kunder. Ni är dock inte helt säker på hur trovärdiga 

dessa uppgifter är och har själv fått en bra känsla när Ni varit i kontakt med kund C. Det hör till saken att 

ledningen har infört säljmål som innebär att Ni som säljare utvärderas på försäljningsvolym. Ni behöver 

minst ta hem kontrakt för 75 Mkr per år för att få din bonus för året men har hittills bara slutfört affärer för 

50 Mkr och året närmar sig sitt slut. Desto mer Ni säljer för över minimigränsen, desto bättre bonus får Ni. 

Hur resonerar Ni kring situationen och vad säger Ni till kund C? 




