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Förord 
Det här examensarbetet är det avslutande momentet på min utbildning inom industriell ekonomi vid 

Luleå tekniska universitet och har utförts på Aptilo Networks AB, där jag har undersökt 

försäljningsprocessen Under examensarbetets gång har jag upptäckt hur integrerad försäljning är 

med produktion och leverans när ett företag säljer kundanpassade produkter. En väl fungerade 

försäljningsprocess är en nödvändighet för att kunna att företaget ska kunna förstå kunden och 

därefter producera och leverera på ett sådant sätt kundens behov uppfylls.  

Jag vill tacka mina handledare på Aptilo, Ulf Stigberg, för ett fantastiskt välkomnande in i företaget. 

Han har visat stöd och varit mycket engagerad i arbetet. Ytterligare ett tack riktas till alla de på 

Aptilo som har deltagit i fallstudien och som fick mig att känna mig välkommen på deras arbetsplats 

och som en del av företaget. 

Jag vill också tacka Katarina Bonde för den hjälp som hon har gett mig med att hitta till Aptilo, samt 

för visat intresse för examensarbetets resultat. 

Slutligen vill jag tacka min handledare på Luleå tekniska universitet, Erik Vanhatalo, för hans 

ovärderliga stöd och hjälp under examensarbetets gång. 

 

 

Luxemburg, Luxemburg, 2014-08-29 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete har studerat försäljningsprocessen vid leverans av kundanpassade system. 

Examensarbetet undersökte försäljning ur perspektivet nöjda kunder. Vid leverans av 

kundanpassade system beror kundens upplevda kvalitet inte bara på den direkta produktkvaliteten 

utan också på hur väl säljarna identifierat kundens önskemål på anpassningar och sedan 

kommunicerat dessa anpassningar till leveransavdelningen. Försäljning har setts ur ett holistiskt 

perspektiv, det vill säga, som en process som startar i de inledande kundkontakterna och avslutas 

med idrifttagande av leverad produkt.  

Under arbetet antogs, och motiverades, att leveranskvaliteten påverkas av att alla säljares arbete 

följer en etablerad och genomarbetad process. Arbetet har undersökt två olika aspekter av detta, 

delvis hur väl ledningen följt etablerade processer för försäljning när de fastställt företagets egen 

försäljningsprocess men också hur väl denna process verkligen används i försäljningsarbetet. 

 

I arbetet antas vidare att en förståelse för vilka gap som finns mellan de olika processerna ger en 

viktig indikation på de områden som ett företag bör lägga speciell vikt vid när de etablerar en 

försäljningsprocess. Det skulle vara av stort intresse med en bred empirisk studie på många företag 

men för att rymmas inom ramarna för ett examensarbete har det istället genförts en djupanalys på 

ett företag, en fallstudie.  

För fallstudien valdes företaget Aptilo Networks AB (www.aptilo.com), vilka under året 2012 var en 

aktör inom kundanpassade system för hantering av mobila bredbandstjänster. Ett illustrativt 

exempel på en leverans från Aptilo Networks AB är det publika Wi-Fi systemet på Kastrup flygplats i 

Köpenhamn. Aptilo Networks AB arbetade under 2012 enligt en försäljningsprocess baserad på 

Stage-Gate®-processen. 

I examensarbetet undersöktes först tre etablerade modeller för försäljningsprocesser. Därefter 

studerades den försäljningsprocess ledningen på Aptilo Networks AB beslutat använda. Slutligen 

kartlades Aptilo Networks AB:s verkliga försäljningsprocess med hjälp av intervjuer, interna 

dokument och observationer. Hur koherenta de olika processerna var analyserades sedan genom 

gapanalys. Analysen resulterade i en förteckning av gapen och tillhörande förbättringsförslag. 

De viktigaste förbättringsförslagen blev att; 

 Inkludera marknadsföring i försäljningsprocessen. 

 Tydligt definiera, dokumentera och kommunicera ansvarsgränserna i försäljningsprocessen. 

 Sätta upp tydliga rutiner för överlämningen mellan försäljning och leverans.  

 Säljarna måste ha ett ansvar även under leverans och idrifttagande och säkerställa att 

anpassningarna verkligen lever upp till det som sålts och som kunden förväntar sig. 

 Genomföra uppföljningar av varje försäljning ur ett kundnöjdhetsperspektiv och använda 

dessa uppföljningar för ständig förbättring i en så kallad lärande organisation. 

  

http://www.aptilo.com/
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Abstract 
This thesis has studied the sales process for delivery of customized systems. The thesis studied sales 

that focus on satisfied customers. In such an environment the customer’s perception of quality is 

dependent not only on the quality of the delivered product, but also on how well the sales people 

have identified the customer’s desired adaptations of the product and communicated these 

adaptations to the delivery department. The sales process has been looked at through a holistic 

perspective. This means that the sales activity is seen as a process that starts in the initial contact 

with the customer and ends when the delivered product is put in to use. 

In the thesis it is assumed and motivated that the quality of the delivery is influenced by whether or 

not the sales work following an established and thorough sales process. Two parts of this has been 

studied. The first part is how well the sales process set up by the management follows established 

processes and the second part is to what degree the sales process is used in the actual sales work. 

 

In the study it is also assumed that an understanding of the gaps between the different processes 

gives an important indication as to the areas of the sales process that a company should give extra 

thought to when establishing their own sales process. A larger empirical study at several companies 

would be of great interest, however because of the time constraints a singular deep case study has 

been performed.  

The company chosen for the case study is Aptilo Networks AB (www.aptilo.com), which during the 

year 2012 delivered customized systems for the management of mobile data services. One example 

of a product delivered by Aptilo Networks AB is the public Wi-Fi available at Kastrup Airport in 

Copenhagen. The sales process that was used by Aptilo Networks AB during 2012 was based on the 

Stage-Gate®-process. 

Three established sales processes were studied in the thesis. After that the sale process set up by 

the management at Aptilo Networks AB was studied. Finally the actual sales process used by the 

salespeople at Aptilo Networks AB was mapped using interviews, observations and internal 

documents. In order to determine the differences between the processes they were analyzed using 

gap analysis. This resulted in a list of gaps and suggestions for improvements that matched the gaps. 

The most crucial suggestions for improvement were the following; 

 To include marketing in the sales process. 

 To clearly define, document and communicate the boundaries of responsibility in the sales 

process. 

 To set up clear routines for the handover between sales and delivery steps in the process. 

 The sales personnel must be held responsible for the product during delivery and use, and 

ensure that the delivered customizations live up to what was sold and to the customers’ 

expectations. 

 To follow-up each sale from a customer satisfaction perspective and use that knowledge to 

improve the sales process in what is known as a learning organization. 
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1 Introduktion 
I det här introducerande kapitlet presenteras bakgrunden till examensarbetet, följt av 

en problemdiskussion. Därefter presenteras examensarbetets syfte, mål och 

avgränsningar samt en beskrivning av rapportens struktur. 

1.1 Bakgrund 
För att förstå varför det är intressant att undersöka försäljningsprocessen för mjukvarulösningar 

måste man först förstå hur marknaden har förändrats under de senaste årtiondena. Sedan 1990 har 

sysselsättningen i den svenska industrin minskat med cirka 30 procent (SCB, 2012). Sysselsättningen i 

jordbruks- och skogsindustrin har minskat med nästan hälften under 90-talet och har sedan varit, 

mer eller mindre oförändrad (SCB, 2012). Den privata tjänstesektorn har ökat sedan 1990 och 

sysselsatte 2009 cirka 225 000 fler anställda än 1990. Den offentliga tjänstesektorn har legat 

oförändrad under den här perioden. Sysselsättningen inom industrin, jordbruks- och skogsindustri 

beräknas fortsätta minska fram till 2030 medan byggindustrin och den privata tjänstesektorn 

beräknas öka (SCB, 2012), se Figur 1.1. 

 

Figur 1.1 Förvärvsarbetande 1990, 2000, 2009 samt prognos för 2030 fördelat efter sektorer, 16–74 år (SCB, 2012, s. 10) 

Det är välkänt att även IT- och telekombranschen har ökat dramatiskt under de senast årtiondena. 

Det kan illustreras i tillväxten av IT-jätten Google som grundades 1998 (Google, 2014). Google är nu 

en av de mest attraktiva arbetsplatserna för ingenjörer (Efenric, 2013). Fortune Magazine rankar 

Google på plats 189 bland världens största företag (Fortune, 2014b). Google finns även med i 

Fortune 500 på plats 55 (Fortune, 2014a). Den ökade tillväxten i IT- och telekombranschen samt en 

ökad användning av Internet på både mobila och stationära enheter, både privat och bland företag, 

har lett till fler marknadsmöjligheter för teknikföretagen (Mjömark, 2014). Trots det är den svenska 

marknaden begränsad och företag som vill växa över en viss storlek måste söka sig till den 

internationella marknaden. Även om företag väljer att inte expandera internationellt kommer de 

med stor sannolikhet att beröras av internationella konkurrenter (Tillväxtverket, 2012). Den ökade 

konkurrensen leder till att kunder har fler leverantörer att välja mellan och det innebär att företag 

måste bli bättre på att attrahera och vinna kunderna (OECD, 2005; Tillväxtverket, 2012). Ett sätt att 

vinna konkurrensen om kunderna är att ha en effektiv försäljningsprocess som säkerställer att 

företaget faktiskt levererar det kunden vill ha.  
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Delar av tillväxten i IT- och telekombranschen kan bero på att mindre firmor kan göra stora vinster 

utan att behöva göra några större investeringar, speciellt sedan Internets start och behovet av 

fysiska kontor och butiker inte längre är lika stort (Kozul-Wright och Howels, 2002). Mjukvara och 

tjänster har börjat spela en allt större roll i IT-branschen som helhet. Företag som tidigare har 

fokuserat på att producera hårdvara har börjat bli mer tjänsteorienterade. I vissa fall har företag helt 

gått från att leverera hårdvara till att leverera mjukvara och tjänster (Kozul-Wright och Howels, 

2002). Mjukvara kan säljas som två olika typer av produkter, den ena typen är paketerad mjukvara 

och den andra typen är mjukvarutjänster. Paketerad mjukvara är en typ av hyllvara i mjukvaruform 

(PC-Magazine, 2014b). Den här typen av mjukvara kan inte modifieras på kodnivå av kunden men 

det kan finnas modifieringar inbyggda i mjukvaran (PC-Magazine, 2014b). Exempel på paketerad 

mjukvara är spel och Microsoft Office. Mjukvarutjänster, även känt som kundanpassad mjukvara, är 

ofta mer komplex och anpassad efter kundens specifika behov (Kozul-Wright och Howels, 2002; PC-

Magazine, 2014a). Kundanpassad mjukvara kräver interaktion med kunderna under specificeringen 

och utvecklingen av mjukvaran (Kozul-Wright och Howels, 2002). På grund av de grundläggande 

skillnaderna i de två typerna av mjukvara kommer de två typerna att kräva olika 

försäljningsprocesser. 

Enligt Jobber och Lancaster (2009) och Moncrief och Marshall (2005) kommer cirka 80 procent av 

försäljningsintäkterna från 20 procent av kunderna. Den här fördelningen illustrerar vikten av 

utvärdera kunderna så att resurser inte tilldelas potentiella kunder som inte kommer att bli kontrakt 

(Jobber och Lancaster, 2009). Det är också viktigt att företagen aktivt arbetar med att behålla 

kunderna som de redan har (Jobber och Lancaster, 2009). 

Den traditionella synen på säljare är att de ska övertala kunderna att köpa den produkt som 

företaget har utvecklat och att säljarnas arbete med kunden slutar när kontraktet är skrivet (Jobber 

och Lancaster, 2009). I försäljning mellan företag har säljarens roll förändrats till att ta hand om 

kunden (Jobber och Lancaster, 2009). Det innebär att säljarna ska analysera kunderna och undersöka 

vad kundens faktiska problem och behov är och sedan föreslå en passande lösning (Jobber och 

Lancaster, 2009; Sköld, 2011). Det innebär att säljarna måste vara mycket mer insatta i hur de egna 

produkterna fungerar och kan modifieras samt hur kunderna arbetar och hur slutanvändarna, som 

är kundernas kunder, ser ut än vad som tidigare krävts (Olde, 2003, Ulaga och Loveland, 2014). En av 

säljarnas uppgifter blir därför att för kunden illustrera och kommunicera det behov som kunden har 

och hur företagets produkter fyller det behovet så att kunden inser det värde som kunden får ut av 

produkten (Olde, 2003). 

När det kommer till försäljning av mjukvara är det speciellt viktigt för leverantören att säljarna kan 

kommunicera värdet för kunden eftersom det är ett viktigt sätt att motivera priset på mjukvaran 

(Lehmann och Buxmann, 2009). Anledningen till att värdet används som en motivation till priset är 

att mjukvara har en hög initial produktionskostnad och en väldigt låg reproduktionskostnad, vilket 

gör att priset inte baseras på tillverkningskostnaderna för mjukvaran (Lehmann och Buxmann, 2009). 

Det innebär i sin tur att säljarna måste hitta ett annat sätt att prissätta mjukvaran och de tjänster 

som levereras i samband med den. Ett sätt att prissätta mjukvara är att basera priset på kundvärdet 

(Lehmann och Buxmann, 2009). 
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1.2 Problemdiskussion 
Enligt Storbacka et al. (2009) håller försäljning mellan företag, även känt som business-to-business 

(B2B), på att förändras. Det har observerats tre huvudsakliga förändringar i hur företag arbetar med 

försäljning: från funktion till process, från isolerad till tvärfunktionell och från operativ till strategisk 

(Storbacka et al., 2009). Det här liknar förändringen från funktionsorientering till processorientering i 

företag. Forskningen kring hur försäljning har förändrats är begränsad, bortsett från området av 

kontoförsäljning, även känt som account management eller key account management (Storbacka et 

al., 2009). Account management är när företaget bygger upp relationer med kunderna och hanterar 

kunderna som partners med en hög potential till långlivade affärer (Jobber och Lancaster, 2009). I 

många fall utser företaget som använder sig av account management speciella säljare, även kallade 

customer relationship managers, vars uppgift är att vårda de partnerskap som företaget har med 

sina kunder, som ofta är vitt spridda över ett stort geografiskt område. Dessa säljare har även i 

uppgift att säkerställa att kunderna är nöjda med de produkter som levereras (Jobber och Lancaster, 

2009). Det finns speciellt lite forskning inom området försäljningsstrategi (Storbacka et al., 2009). 

Försäljningsstrategi är planeringen av aktiviteterna och resurserna i försäljningen. Trots att synen på 

försäljning håller på att förändras är det få företag som faktiskt ser på sin försäljning som en process 

som de kan kontrollera och styra (Selden, 2000).  

I värdebaserad försäljning är det viktigt att säljare förstår kundens problem och kommunicerar 

värdet av den erbjudna produkten till kunden (Terho et al., 2012). Hos företag som säljer 

kundanpassade lösningar är det i försäljningsprocessen som kundens behov fastställs. Det är också i 

försäljningsprocessen som kundens förväntningar kring produkten skapas. Hur försäljningen går till 

och värdet som upplevs av kunden hos företag som säljer immateriella produkter är viktigt eftersom 

kundens förväntningar till stor del beror på vad det är som säljaren har kommunicerat till kunden 

(Sköld, 2011). Hos företag som säljer mjukvara är det viktigt att säljaren lyckas kommunicera värdet i 

det som erbjuds kunden eftersom mjukvaran inte är en fysisk produkt som kunden kan inspektera 

och i många fall har kunden inte den tekniska kunskapen att förstå koden.  

I dagens globala marknad där konkurrensen ofta är stor kan företag tjäna mycket på att förbättra sin 

försäljning genom att definiera sin försäljningsprocess och göra den effektivare  (Dvorak, 2014a). Det 

kan göras genom att säkra utfallet från den och där igenom lägga mindre tid på prospekt där det inte 

blir några affärer, öka antalet kontrakt som blir skrivna och minska kostnaderna för försäljningen 

(Dvorak, 2014a). Försäljningsprocessen kan med andra ord ses som en guide som visar säljaren hur 

denne ska göra för att vinna fler kontrakt (London och Lucas, 2012). Det här innebär att företag kan 

sälja mer till lägre kostnader och mindre risk för förlust. Genom att ha en försäljningsprocess som 

passar företagets mål, struktur, produkter och kunder kan företag öka sin vinst (Hunter, 2014). 

Samtidigt får försäljningsprocessen inte vara för standardiserad och effektiv eftersom det kan leda 

till att processen blir oflexibel och förhindrar kundanpassning (Åge, 2011). Att kartlägga en 

försäljningsprocess och arbeta enligt den gör också att säljarna tar kontroll över och leder 

försäljningens flöde istället för att kontrollen ligger hos kunden (Urichuck, 2014). Det här är något 

som behövs när ett företag säljer tjänster och lösningar eftersom kunderna ofta har dålig insikt i sitt 

egna problem och kommer med otydliga specifikationer, till skillnad från tillverkande industrin 

(Ulaga och Loveland, 2014). Definitionen på lösningar är enligt Eades (2003, s. 4): 

”Ett gemensamt överenskommet svar på ett erkänt problem, och svaret leder till en 

mätbar förbättring”. 
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Med det menas att kunden måste erkänna att problemet existerar och komma överens med säljaren 

om svaret, eller lösningen, på problemet (Eades, 2003). Lösningen måste också leda till en mätbar 

förbättring hos kunden, med en före nivå och en efter nivå (Eades, 2003). 

Enligt Dvorak (2014b) kan försäljningsprocessen ses som en producerande process vars uppgift är att 

producerar kunder och kontrakt. Om försäljningsprocessen då är odokumenterad eller otydlig 

kommer de resultat som den producerar att vara slumpmässiga (Dvorak, 2014b). Genom att 

förbättra försäljningsprocessen kommer de processer som tar över kunden efter att kontraktet är 

skrivet, till exempel leverans- och produktionsprocesserna, att påverkas (Petersen, 2009). Det beror 

på att det är dessa processer som ska ta över kunden efter försäljningen och leverera det som har 

sålts. Om säljaren här har missuppfattat kundens behov, har varit otydlig i specifikationen av 

produkten eller inte har lyckats kommunicera förväntningar till leverans- och 

supportorganisationerna finns det en stor risk att kunden förväntar sig något annat än vad som 

levereras (Sköld, 2011). Det stämmer med gap-modellen som består av fem, så kallade, gap där 

missförstånd kring produkten sker (Zeithaml et al., 1990, 2006, se Bergman och Klefsjö, 2010, s.341-

344). Modellen är framtagen för leverans av tjänster. De fem gapen är följande (Zeithaml et al., 

1990, 2006, se Bergman och Klefsjö, 2010, s.341-344);  

 Gapet mellan vad kunden förväntar sig och vad företaget uppfattar att kunden förväntar sig. 

 Gapet mellan de uppfattade förväntningarna från kunden och företagets specifikationer för 

tjänstekvalitet.  

 Gapet mellan företagets specifikationer för tjänstekvalitet och leveransen av tjänsten. 

 Gapet mellan leveransen av tjänsten och vad kunden förväntar sig. 

 Gapet mellan den tjänst kunden har förväntat sig och vad den slutgiltiga tjänsten faktiskt är. 

Dessa missförstånd kan leda till missnöjda kunder och missnöjda kunder är sällan återkommande 

kunder. 

Bergman och Klefsjö (2010, s. 23) definierar kvalitet enligt följande; 

“Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, 

kundens förväntningar.”  

Eftersom det är säljarna som ska kommunicera värdet, sätta sig in i kundens problem och förklara 

produkten för kunden är det också säljarna som lägger grunden till de förväntningar som kunden 

senare kommer att ha på den levererade produkten (Olde, 2003). Det innebär att om företaget 

lyckas förbättra försäljningsprocessen genom att säkerställa att säljaren har förstått kundens 

problem samt att säljaren tydligt kommunicerat lösningen för kunden och tydligt dokumentera 

lösningen i kontraktet, kommer det att ha en direkt effekt på produktions- och leveransprocesserna. 

Anledningen till det är att det kommer att vara tydligare vad det är som har lovats kunden och vad 

kunden förväntar sig ska levereras. Det gör i sin tur det lättare att uppfylla kundens förväntningar på 

produkten. 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att skapa ett förslag på hur en process för försäljning av 

kundanpassade system inom IT- och telekombranschen bör se ut och förbättras. 
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Det övergripande syftet har konkretiserats i följande delmål; 

 Dokumentera tre modeller för försäljningsprocesser. 

 Utföra en fallstudie på ett företag inom IT- och telekombranschen som säljer kundanpassade 

system och kartlägga den försäljningsprocess som ledningen tagit fram samt den faktiska 

försäljningsprocessen. 

 Jämföra försäljningsprocessen som ledningen tagit fram med de processmodeller som 

identifierats i den teoretiska referensramen, samt den faktiska försäljningsprocessen, och 

identifiera de gap som existerar. 

 Ta fram förslag på hur företag kan förbättra sin existerande försäljningsprocess baserat på 

jämförelserna. 

En hjälphypotes som har använts är att processyn i företag är en viktig framgångsfaktor. Enligt 

McCormack och Rauseo (2005) är processynen grunden till framgång eftersom processerna ger en 

tydlig bild av hur aktiviteterna som sker både i och utanför företaget interagerar med varandra, samt 

att det ger ett gemensamt språk för hanteringen av förändringar. 

1.4 Avgränsningar 
På grund av examensarbetets omfattning kommer varken förarbetet till försäljningen, även känt som 

pre-sales, eller supportarbetet efter att produkten har levererats undersökas. Det innebär att den 

försäljningsprocess som kommer att undersökas startar med att potentiella kunder har fått kontakt 

med en säljare och slutar när leveransen är klar och kunden lämnas över till support. Anledningen till 

att denna avgränsning har gjorts är för att arbetet ska passa examensarbetets tidsomfattning på 20 

veckor. 

1.5 Rapportens struktur 
Rapporten är strukturerad på ett sådant sätt att det först kommer en genomgång och diskussion av 

de metoder som har valts och hur dessa har utvärderats. Därefter kommer det en genomgång av 

den teori som ligger till bakgrund för analysen och resultatet. Efter det kommer en genomgång av 

data som samlats in från fallstudien. Därefter följer en analys av resultatet från fallstudien, varpå 

slutsatser och rekommendationer presenteras, vilket illustreras i Figur 1.2. 
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Figur 1.2 Rapportens struktur 
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2 Företagsbeskrivning 
I det här kapitlet presenteras en beskrivning av förtaget där fallstudien har 

genomförts, Aptilo Networks. Kapitlet ger också en kort beskrivning av de produkter 

och tjänster som Aptilo Networks erbjuder  sina kunder. 

2.1 Aptilo Networks AB 
Fallstudien genomförs på Aptilo Networks AB, här efter kallad Aptilo. Aptilo 

grundades 2001 (allabolag.se, 2014). Aptilo är en aktör inom system för 

hantering av mobila bredbandstjänster över stora distribuerade Wi-Fi, 

WiMAX och 3G/LTE-nätverk, och fasta bredband (Aptilo, 2014a). Aptilo 

levererar och utvecklar produkter och tjänster inom områdena telekommunikation och 

datorkommunikation (allabolag.se, 2014; Ratsit, 2014). 

Aptilo är privatägt med Norvestor Equity som majoritetsägare (Stigberg, 2012). Aptilo har växt 

snabbt sedan företaget grundades och har nu mer än 120 kunder i över 60 länder. Aptilo har sitt 

huvudkontor i Stockholm och regionala delkontor i Kuala Lumpur, Dallas och Toledo (Aptilo, 2014a).  

Aptilo har tre kärnvärderingar: 

 ”Vi förstår”  

Med det menar Aptilo att de har stor erfarenhet av olika kunder i olika länder och kulturer 

och med varierande behov. På grund av den här erfarenheten förstår Aptilo vad deras 

kunder behöver. 

 ”Vi utmanar”  

Med det menar Aptilo att de utmanar sina kunder att tänka bredare och försöker att hjälpa 

sina kunder att hitta den lösning som passar kunden bäst. Samtidigt menar Aptilo att de 

utmanar sig själva att hitta bättre sätt att arbeta på och att de utmanar praxis. 

 ”Vi levererar”  

Med det lovar Aptilo att de alltid levererar på tid och att de strävar mot att överträffa 

kundernas förväntningar. 

Aptilo är ett entreprenörsdrivet tillväxtföretag vilket innebär att de har lagt fokus på att snabbt öka 

tillväxten. Försäljningen är därför en mycket viktig del i företaget (Stigberg, 2012).  

Delar av arbetet hos Aptilo sker på ett processorienterat sätt. Den nuvarande försäljningen sker inte 

enligt en etablerad eller uttalad process. Aptilo har arbetat med att framställa och utveckla en 

process för försäljningsarbetet, men det finns i dagsläget inte några försäljningsprojekt som arbetar 

enligt den framtagna modellen. Den modell som Aptilos ledning har valt att basera 

försäljningsprocessen på är den så kallade PROPSTM-modellen. (Stigberg, 2012) Här efter kommer 

den försäljningsprocess som är framtagen av ledningen att refereras till som ledningens 

försäljningsprocess. Den försäljningsprocess som illustrerar det faktiska försäljningsarbetet kommer 

här efter att refereras till som Aptilos faktiska försäljningsprocess. 
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2.2 Produkter och tjänster 

 

Figur 2.1 Exempel på hur Aptilos produkter används (Aptilo, 2014b) 

Aptilo erbjuder sina kunder produkter i fyra olika områden; 

 Pre-Intergrated Systems (Aptilo Service Management Platform™) 

Aptilo levererar ett förintegrerat system som gör en minimal påverkan på de system som 

kunderna redan har. Systemet kallas för Aptilo Service Management Platform™ (Aptilo SMP). 

Aptilo SMP kan utan några större modifikationer integreras med kundens egna och redan 

existerande system. Systemet är uppbyggt för att kunna ta betalt, samt styra användares 

upplevelser och tillgång till nätverket. Aptilo arbetar även med dataavlastning från 3G-nät till 

Wi-Fi (Aptilo, 2014a). 

 Gateways 

Gateways används för att kontrollera tillgången till nätverk (både Wi-Fi och datanätverk) 

samt för övervakning av användning och upprätthållning av regelverk. Det här är en del av 

funktionaliteten som kan aktiveras i Aptilo SMP (Aptilo, 2014a). 

 Services 

Aptilo har tre produkter som de klassar in i Service gruppen, dessa är; 

o Aptilo Managed Service™ 

Den här tjänsten innebär att kunden outsourcar verksamheten som inkluderar 

Aptilos plattformar till Aptilo och att Aptilo därför sköter den dagliga driften av 

systemen (Aptilo, 2014a). 

o Professional services 

Den här tjänsten innebär att Aptilo hjälper sina kunder med att planera och 

genomföra implementeringen av Aptilos system. Det inkluderar utbildning av 

personal (Aptilo, 2014a). 

o Support 

Den här tjänsten innebär att Aptilo erbjuder sina kunder supporttjänster för att 

underhålla Aptilos system. Supporttjänsterna är tillgängliga upp till 24 timmar om 

dygnet (Aptilo, 2014a). 
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 Point Products 

Aptilo har fem produkter som de klassar in i den så kallade service gruppen av produkter. De 

fem produkterna erbjuder gemensamt verifiering och auktorisering av användare för Wi-Fi 

och data nät. Produkterna ger också tillgång till policy kontroll och upprätthållning av 

regelverk. Point products hanterar rapportering samt hantering och kontroll av betalnings 

information (Aptilo, 2014a).  

Aptilo levererar inte egen hårdvara. Aptilo arbetar istället tillsammans med partners, som till 

exempel HP och Cisco, för att erbjuda kunderna kompletta lösningar (Stigberg, 2012). 
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3 Metod 
Metodkapitlet presenterar och diskuterar examensarbetets forskningsmetodik samt de 

metoder som används i litteraturstudien och fallstudien.  Även de åtgärder som har 

vidtagits för att stärka examensarbetets reliabilitet och validitet diskuteras.  

3.1 Forskningssyfte 
Enligt Saunders et al. (2009) finns det tre olika forskningssyften: explorativt, deskriptivt och 

förklarande forskningssyfte. Explorativt forskningssyfte innebär att man försöker ta reda på något 

som man inte redan vet eller att man skaffar sig fördjupad kunskap inom ett område (Kumar, 2009; 

Ruane, 2006; Saunders et al., 2009). Deskriptivt forskningssyfte innebär att något beskrivs utan att 

det analyseras eller påverkas av den som genomför studien (Kumar, 2009; Ruane, 2006; Saunders et 

al., 2009). Förklarande forskningssyfte, vilket ämnar beskriva ett forskningsområde och förklara 

varför det fungerar som det gör (Kumar, 2009; Ruane, 2006; Saunders et al., 2009). Det är med 

andra ord en påbyggnad på det deskriptiva forskningssyftet i att studieområdet analyseras och 

förklaras.  

Det här examensarbetet har haft ett explorativt och deskriptivt angreppssätt eftersom det först 

information först samlades in som fördjupade kunskapen i studiens område. Därefter studerades 

och utvärderades fallet hos Aptilo och slutligen togs förslag på förbättringar fram.  

3.2 Forskningsansats  
Det finns två olika forskningsansatser: deduktiv och induktiv ansats (Ruane, 2006; Saunders et al., 

2009). Den deduktiva ansatsen startar med en hypotes som sedan testas (Ruane, 2006), det vill säga 

att det först skapas en teoretisk bas och sedan samlas data in (Saunders et al., 2009). Den induktiva 

ansatsen startar med tester och bevis för att skapa teorier (Ruane, 2006; Saunders et al., 2009).  

I det här examensarbetet har ett deduktivt angreppssätt använts eftersom det först skapades en 

teoretisk grund med hjälp av en litteraturstudie, varpå en fallstudie genomfördes. Resultatet 

baserades sedan på jämförelsen mellan fallstudien och modeller för försäljning funna i litteraturen.  

3.3 Forskningsstrategi 
En definition av fallstudie är att det är en forskningsstrategi som med hjälp av flera källor empiriskt 

undersöker ett fenomen i dess verkliga miljö (Saunders et al., 2009; Yin, 2009). Enligt Yin (2009) är en 

fallstudie en lämplig forskningsstrategi för studier som, bland annat, syftar till att undersöka verkliga 

strukturer inom olika industrier eller geografiska områden. Fallstudier är också passande för studier 

där komplexa social förhållanden ska förklaras (Yin, 2009). En fallstudie kan användas i fyra olika 

syften: förklarande, beskrivande, illustrerande och upplysande syfte. Fallstudier används oftast i de 

fall där studieområdet är för komplext eller otydligt för att relevant data ska kunna samlas in på 

annat sätt, till exempel genom granskning (Yin, 2009). 

Syftet med examensarbetet är att skapa ett förslag på hur en process för försäljning av 

kundanpassade lösningar inom IT- och telekombranschen bör se ut och förbättras. 

Försäljningsprocessen är en flexibel och komplicerad process som påverkas av många olika faktorer. 

På grund av det ansågs fallstudie vara en passande strategi. 

Företaget Aptilo Networks AB som fallstudien genomfördes på är ett medelstort företag som är 

anser sig vara ledande inom sitt område. Det ledde till antagandet att det fanns ett fungerande 
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försäljnings- och leveransarbete på Aptilo. Antagandet gjorde det passande att kartlägga Aptilos 

faktiska försäljningsprocess samt att jämföra den med de teoretiska processerna. Dessutom hade 

Aptilo tagit fram en ny process för sin försäljning. Den nya processen var baserad i Stage-Gate®-

processen, vilken är framtagen för utveckling av nya produkter och inte för försäljning och leverans. 

På grund av det skulle det vara intressant att undersöka hur passande Stage-Gate®-processen är för 

försäljningsprocessen för kundanpassade system. 

3.4 Litteratursökning 
Den litteratur som har legat som grund till den teoretiska referensramen för examensarbetet är en 

kombination av böcker, vetenskapliga artiklar och så kallade trade-journals. Trade-journals, eller 

branschtidskrifter, är publikationer som riktar sig till ett specifikt marknadssegment, till exempel 

Brukshunden, Ingenjören, Process Nordic samt Journal of international trade & economic 

development. Dessa tidningar kräver inte kollegial granskning av de artiklar som ingår. 

Litteraturen hittades genom användning av databaser som ProQuest, Emerald, ScienceDirect och 

Google Schoolar. Luleå tekniska universitets bibliotek användes också som en källa för tidskrifter och 

artiklar. De artiklar som valts ut har huvudsakligen begränsats till de som har skrivits efter 2000.  

De böcker som har använts har hittats på Google Books samt tre olika bibliotek i Stockholm: 

Stockholms stadsbibliotek, Handelshögskolans bibliotek och Kungliga biblioteket. 

Sökord som användes var en kombination av följande svenska och engelska formuleringar: 

 Försäljningsprocess (eng. sales process) 

 Processkartläggning (eng. process mapping) 

 Försäljningskvalitet/kvalitetsförsäljning (eng. sales quality/ quality sales) 

 Service 

 Administrativa-/icke producerande processer (eng. administrative processes/nonproducing 

processes) 

 Mjukvaruförsäljning (eng. software sales, selling software) 

 Prissättning av mjukvara (eng. software pricing) 

 Stage-Gate model 

3.5 Datainsamling  
Vid datainsamling kan olika typer av data samlas in. Den typ av data som samlas in beror på flera 

saker; den data som redan finns tillgänglig, vilken typ av studie som görs, vad syftet med forskningen 

är och vilka insamlings- och analysmetoder som används. 

3.5.1 Typ av data 

Det finns olika sätt att skilja på vilka typer av data som studien baseras på. Det ena sättet skiljs i hur 

innehållet av datan ser ut och det andra sättet skiljs i vem som har samlat in datan. 

Det är vanligt att dela upp data i två olika typer: kvantitativ data som består av siffror och mängder 

samt kvalitativ data som består av uppfattningar och tolkningar av information (Ruane, 2006). 

Målet med examensarbetet är att beskriva en process, hur de olika aktiviteterna i processen hänger 

ihop och varför. Fallstudiens data har samlats in genom intervjuer och interna dokument. Den 
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insamlade datan består inte av mängder eller siffror utan av beskrivningar kring hur ett arbete 

genomförs och vilka steg som tas i processen och varför. På grund av det klassas fallstudiens data 

som kvalitativ.  

Data klassas också in i två olika grupper som beror på syftet med insamlingen. Dessa två typer är 

primärdata och sekundärdata. Primärdata är data som har samlats in specifikt för att uppfylla 

studiens syfte (Kumar, 2010). Sekundärdata är data som har samlats in för andra ändamål men som 

ändå bedöms lämpliga att använda i studien (Kumar, 2010). 

Informationen från fallstudien består av primärdata som kommer från de intervjuer och 

observationer som genomfördes, samt en del sekundärdata från interna dokument. De interna 

dokumenten bestod av checklistor, rutiner och uttalade krav, samt den existerande bilden av hur 

Aptilos ledning vill att försäljningsprocessen ska se ut. 

3.5.2 Intervjuer 

Intervjuer används oftast i syfte att skapa en insikt i och förståelse av ett ämne, oftast används det 

för att undersöka attityder, åsikter, beteenden och processer (Kumar, 2010; Rowley, 2012). Det gör 

att intervjuer är väl passande för det explorativa angreppssättet (Saunders et al., 2009). Intervjuer 

genomförs vanligen individuellt eller i fokusgrupper (Kumar, 2010; Rowley, 2012). Eftersom syftet 

med examensarbetet är att skapa ett förslag på hur en process för försäljning bör se ut och 

förbättras ansågs intervjuer vara ett passande verktyg för fallstudiens datainsamling.  

Intervjuernas syfte var att gå igenom processen och skapa en bild över hur intervjupersonerna 

genomförde sitt arbete, samt om det fanns några delar av arbetet som intervjupersonerna ansåg 

fungerade bra respektive dåligt. 

På grund av intervjupersonernas varierande scheman bedömdes det vara lämpligt att genomföra 

individuella intervjuer. Aptilo Networks AB hade dessutom tio säljare och säljingenjörer vilket skulle 

ha gjort det svårt att genomföra intervjuer i fokusgrupper.  

Det finns tre olika typer av intervjustrukturer; strukturerade, ostrukturerade och semi-strukturerade 

intervjuer (Kumar, 2010; Rowley, 2012). Strukturerade intervjuer besår av ett antal frågor som oftast 

har kortare och mer direkta svar som inte lämnar särskilt mycket utrymmer till diskussion kring ett 

ämne (Kumar, 2010; Rowley, 2012; Saunders et al., 2009). De har en struktur som liknar enkäter. 

Ostrukturerade intervjuer är upplagda som en diskussion med intervjupersonen där diskussionen är 

kring ett specifikt ämne och de frågor som ställs anpassas efter det som intervjupersonen har sagt 

(Kumar, 2010; Rowley, 2012; Saunders et al., 2009). Semi-strukturerade intervjuer är en 

kombination av de två tidigare nämnda strukturerna och består ofta av en diskussion med 

intervjupersonen men med ett antal direkta och välformulerade frågor (Kumar, 2010; Rowley, 2012; 

Saunders et al., 2009). Syftet med examensarbetet är att skapa ett förslag på hur en process för 

försäljning av kundanpassade lösningar inom IT- och telekombranschen bör se ut och förbättras, och 

ett av delmålen var att kartlägga en befintlig försäljningsprocess. För att ge intervjupersonerna 

utrymme att diskutera processen, valdes en semi-strukturerad intervjudesign, se Bilaga 0 för 

intervjumall. 

Enligt Rowley (2012) bör antalet intervjupersoner anpassas efter den tid som väljs, för en kortare 

intervjutid bör fler intervjuer genomföras och en längre tid kräver färre intervjupersoner. Totalt 
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genomfördes tolv intervjuer under fallstudien och det bedömdes att en timmes intervjutid var 

passande eftersom det skulle ge intervjupersonerna tid att diskutera sina arbetssätt. 

Den metod som valdes för urval av intervjupersoner var ett så kallat snowball-urval. Det är ett icke 

randomiserat urval av intervjupersoner där intervjuaren ber den nuvarande intervjupersonen om 

rekommendationer till andra intervjupersoner (Saunders et al., 2009). Ett randomiserat urval skulle 

ha varit svårt då det fanns ett begränsat antal personer att välja mellan. Dessutom fanns det ett krav 

på att de personer som intervjuades skulle ha arbetat med processen länge nog att vara väl insatta i 

försäljningsprocessens steg. Den höga graden av gemenskap mellan säljarna på Aptilo innebar att 

majoriteten av säljarna vet vad de andra arbetade med samt hur deras arbetssätt skiljde sig från 

varandra vilket gjorde ett så kallat snowball-urval till en passande urvalsmetod. Intervjuerna 

spelades in och anteckningar togs under intervjuns gång. Efter att intervjuerna samlats in 

transkriberades och strukturerades informationen för att senare användas under analysen. 

3.5.3 Alternativa datainsamlingsmetoder 

Det genomfördes en typ av observation i och med att författaren vistades på försäljningsavdelningen 

hos Aptilo och observerade det arbetet som pågick under fallstudiens gång. Författaren befann sig 

på Aptilos försäljningsavdelning från början av juli 2012 till februari 2013. Under den tiden pågick 

försäljning som vanligt och författaren deltog i fikarums- och lunchkonversationer kring arbetet som 

pågick. Författaren deltog även i generella uppdateringsmöten som berörde Aptilos status och 

framtida planer. I dessa möten togs alltid den pågående försäljningen upp och status för olika 

försäljningsprojekt presenterades. Pågående utveckling av produkter gicks igenom och ekonomiska 

rapporter och prognoser presenterades. 

Det fanns planer på att använda mer direkta och omfattande observationer av försäljningsprocessen 

från start till slut. Det visade sig vara opraktiskt av två anledningar. Den ena anledningen var att 

delar av försäljningsprocessen utförs hos kunderna, varav flera befinner sig utomlands. Det gjorde 

det är därför svårt att observera de delarna av processen. Den andra anledningen var att 

försäljningsprocessen är långdragen och ofta pågår i över ett halvår från start till slut. 

Det fanns tankar kring möjligheten att använda enkäter som en datainsamlingsmetod. Det valdes 

bort som ett alternativ eftersom målet var att undersöka hur försäljningsprocessen ser ut och vilka 

steg som utförs i processen. På grund av det skulle det bli svårt att skapa passande frågor som inte 

var för riktade mot specifika svar. 

3.6 Analys av insamlad data 
Enligt Saunders et al. (2009) kan kvalitativ data grupperas i tre kategorier, sammanfattande data, 

kategoriserande data och strukturerande data (Saunders et al., 2009). Sammanfattande data är data 

som efter att den samlas in sammanfattas till kortare, mer kondenserad text (Saunders et al., 2009). 

Kategoriserande data är data som efter insamling delas in i kategorier för att sedan analyseras 

(Saunders et al., 2009). Strukturerande data är data som efter insamling struktureras att berätta en 

historia från början till slut (Saunders et al., 2009). Den data som kommer från fallstudien klassas 

som sammanfattande, kategoriserande och strukturerande data då den efter insamling 

sammanfattades, klassades in i processens kategorier och sedan strukturerades till att beskriva 

försäljningsprocessens flöde, från början till slut. 
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Efter att intervjuerna var klara och data från fallstudien samlats in sammanställdes informationen. 

Utifrån den informationen tog det fram två processkartor, en för ledningens försäljningsprocess och 

en för Aptilos faktiska försäljningsprocess. Det gjordes genom att det för varje intervju togs fram en 

processkarta som sedan sammanställs till en gemensam processkarta. De interna dokumenten har 

fungerat som en guide för hur ledningen ville att försäljningsprocessen skulle se ut med checklistor 

och tollgates, även känt som grindar. De flesta säljarna arbetade dock enligt sin egen process. Dessa 

processer liknade visserligen varandra, men har aktiviteter som skiljer sig åt. När det fanns skillnader 

valdes den aktivitet som majoriteten av intervjupersoner använt sig av vid upprättandet av den 

slutliga processkartan. 

Enligt Saunders et al. (2009) är en analysmetod för kvalitativ data att matcha mönster. Med det 

menas att den insamlade datan jämförs med ett förväntat resultat (Saunders et al., 2009). I det här 

examensarbetet jämfördes processkartan för ledningens försäljningsprocess först med de metoder 

och processer för försäljning som identifierats i litteraturstudien. Därefter jämfördes ledningens 

försäljningsprocess med Aptilos faktiska försäljningsprocess. Dessa jämförelser resulterade i listor 

med gapen mellan processerna samt förklaringar kring hur och varför ledningens försäljningsprocess 

skiljer sig från de som presenterats i litteraturstudien. Utifrån bristlistorna och förklaringarna togs 

det fram förslag på hur processen bör förbättras och hur förbättringarna kan tänkas påverka 

försäljningen. Det togs även fram en karta på hur den nya processen kan se ut. 

3.7 Reliabilitet 
Enligt Saunders et al. (2009) är reliabilitet pålitligheten på den information som har samlats in och 

huruvida en likadan studie skulle ge likadana resultat. Ett generellt problem med reliabiliteten är att 

ett av målen är att ge en nutidsbild av hur försäljningsprocessen ser ut medan försäljningsprocessen 

är i ständig förändring. Det gör att en likadan studie inte kommer att ge ett likadant resultat. 

3.7.1 Intervjuerna 

Ett problem som ofta dyker upp i samband med datainsamling med intervjuer är att 

intervjupersonerna är partiska till den information som de ger och bilden som skapas baserat på den 

informationen kan därför vara vinklad (Saunders et al., 2009). Med det menas att intervjupersonerna 

kan vara försiktiga med att lämna ut information som kan anses vara känslig, antingen för företaget 

eller för dem personligen, eller att de skjuter över problem på andra avdelningar för att minska det 

egna arbetet (Saunders et al., 2009). Därför genomfördes intervjuer med personer från olika 

avdelningar för att försöka minska risken att säljarna pekade på risker och problem som endast 

minskar den egna arbetsbördan. Att denna strategi kan ha varit lämplig styrks genom att det resultat 

som presenteras i examensarbetet inte har minskat säljarnas arbetsbörda i företaget, men samtidigt 

har det inte ökad arbetsbördan signifikant. 

För att säkra pålitligheten i den information som samlades in i intervjuerna användes en intervjumall 

med ett genomtänkt mål för intervjun, se Bilaga 0. Intervjumallen anpassades allt eftersom 

intervjuerna fortskred och författaren fick större insikt i försäljningsarbetet. Intervjuerna 

genomfördes i Aptilos lokaler och under fallstudiens gång befann sig författaren på Aptilos 

försäljningsavdelning vilket gav möjlighet att gå tillbaka och diskutera otydligheter med 

intervjupersonerna.  
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För att säkra att data som presenteras i rapporten stämmer med informationen som gavs under 

intervjun spelades intervjuerna in och anteckningar togs under intervjuns gång. Datan från 

intervjuerna stämdes också av med interna dokument som checklistor och dokumentmallar. 

Inspelningarna gör att det finns en opartisk kopia av intervjuerna som författaren kan återgå till om 

osäkerheter eller funderingar dyker upp. 

Författaren befann sig på Aptilos försäljningsavdelning under fallstudiens gång och umgicks med 

Aptilos personal som arbetade med försäljning. Det har gjort att en del information har samlats in 

genom lunch- och fikadiskussioner. För dessa diskussioner finns det inte någon nertecknad 

information. Det har istället lett till en ökad förståelse för försäljningsarbetet. Det är svårt att tro att 

all den informationen är partisk eftersom det skett under lång tid och reliabiliteten kan anses vara 

acceptabel. 

3.7.2 Observationer 

Det utfördes inte några planerade observationer. Istället utfördes det oplanerade observationer av 

försäljningsarbetet eftersom författaren befann sig på Aptilos försäljningsavdelning under 

fallstudiens gång. Det anses osannolikt att informationen som har samlats in genom de oplanerade 

observationerna är vinklad. 

3.7.3 Litteraturstudien 

För att säkra pålitligheten på den information som samlats in i litteraturstudien användes, i den mån 

det var möjligt, fler källor till samma information efter som det minskar sannolikheten att 

informationen är felaktig. I de fall där akademiska källor inte använts har författarna och deras 

karriärer undersökts för att säkerställa att det har kunskap i ämnet. Författarna till de källor som 

valdes har arbetat inom försäljning i flera år eller har ett företag som riktar sig till förbättring eller 

optimering av försäljning. Här följer en kort beskrivning av de olika författarna och deras meriter. 

Lars Olde har arbetat inom försäljning i över 30 år och har därför stor erfarenhet inom området 

(Olde, 2014). Olde har arbetat i företag av varierad storlek men alltid i internationell miljö (Olde, 

2014). Olde har, bland annat, varit ansvarig för affärer i miljardstorlek (Liber, 2014b). Lars Oldes bok, 

Säljprocessen, utsågs 2004 till årets sälj och marknadsföringsbok (Liber, 2014b). 

Paul Selden grundade år 1978 företaget Performance management, Inc (Paul Selden Companies, 

2014). Paul Selden har en doktorsexamen inom beteendevetenskap (behavioral psychology) vid 

Western Michigan University. Paul Selden är medlem i American Society for Quality, ASQ (Paul 

Selden Companies, 2014; Selden, 2000). Paul Selden är författare av boken ”Sales Process 

Engineering: A Personal Workshop”. Boken var den första av sitt slag att behandla försäljning som 

ett resultat av en process som kan studeras och förbättras (Paul Selden Companies, 2014). 

Johan Sköld har under flera år arbetat i ledningar och styrelser för flera konsultföretag. Johan Skölds 

erfarenhet kommer från att han arbetat i, och ägt, ett flertal konsultföretag med varierad storlek. 

Johan Sköld har även stor erfarenhet av inköp av konsulttjänster. Utöver sitt arbete har Johan Sköld 

arbetat som föreläsare på, bland annat, Handelshögskolan i Stockholm och Chalmers Tekniska 

Högskola i Göteborg (Liber, 2014a; Sköld, 2011). 

Dr. Robert G. Cooper och Scott J. Edgett är tillsammans grundare av företaget Stage-Gate 

International (Stage-Gate International, 2014b). Dr. Robert G. Cooper har i 40 år studerat 
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produktutvecklingsprocessen för över 3000 produkter och är en av de som togs fram Stage-Gate®-

processen (Stage-Gate International, 2014a). Stage-Gate®-processen används i dagsläget av cirka 80 

procent av företagen i Nordamerika. Robert G. Cooper har publicerat 13 böcker och över 100 

vetenskapliga artiklar. Dr. Robert G. Cooper har vunnit flera priser, bland annat Crawford Fellow och 

Maurice Holland Award. Dr. Robert G. Cooper är även professor emeritus vid DeGroote School of 

Business (Stage-Gate International, 2014a). 

3.8 Validitet 
Saunders et al. (2009) har två definitioner av validitet. Den första definitionen är huruvida 

insamlingsmetoderna samlar in data som de är tänkta att samla in. Den andra definitionen är 

huruvida det slutresultat som studien har faktiskt stämmer med syftet.  

3.8.1 Intervjuerna 

För att säkra validiteten i intervjuerna användes en intervjudesign som baserade sig i de modeller för 

försäljning som identifierats i litteraturstudien samt den försäljningsprocess som Aptilo själva tagit 

fram, men som inte än implementerats. Den anpassning som gjordes av intervjumallen allt eftersom 

författaren fick större insikt i försäljningsprocessen vilket har hjälpt att stärka validiteten på 

resultatet från fallstudien. 

Ett problem som upptäcktes under intervjuernas gång, och som i slutändan kan påverka validiteten 

på den insamlade datan, är att det fanns en viss förvirring kring begrepp och dokumentnamn där 

olika intervjupersoner använde samma begrepp eller dokumentnamn för att beskriva olika saker. 

Intervjupersonerna kom huvudsakligen från två olika avdelningar; försäljning och teknisk försäljning. 

För att styrka validiteten ingick även intervjupersoner från ekonomi- och leveransavdelningarna. 

Anledningen till det var att skaffa en förståelse för hur andra funktioner i Aptilo påverkas av 

försäljningen.  

3.8.2 Observationer 

De observationer av försäljningsprocessen som genomfördes var observationer av det försäljnings- 

och leveransarbete som genomfördes på Aptilos Stockholmskontor var dag. Det som styrker 

validiteten för data som samlats in genom observationer är att de utfördes på Aptilos 

försäljningsavdelning samt att fallstudien kretsar kring försäljningens process och arbetets flöde. 

3.8.3 Litteraturstudien 

I litteraturstudien fanns det ett tydligt mål med insamlandet av information. Ett antal sökord 

användes i syfte att hitta relevant information. Sökorden, som tidigare nämnts, centrerar kring olika 

delar av försäljning, försäljningsprocesser, icke-producerande processer samt processkartläggning. 

Sökningen resulterade i ett antal teorier och modeller kring försäljning, samt en fördjupad förståelse 

i hur försäljningsarbete genomförs och de problem som kan komma att dyka upp. 

3.9 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet definieras, fritt översatt, som ”den utsträckning resultaten av en studie gäller för 

andra områden” (Saunders et al., 2009, s. 592). Saunders et al. (2009) skiljer på generaliserbarhet 

och extern validitet. Extern validitet definieras, fritt översatt, som ”den utsträckning resultaten från 

en specifik studie kan generaliseras till att passa alla relevanta sammanhang” (Saunders et al., 2009, 

s. 592).  
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Det dyker upp två möjliga problem när det kommer till generaliserbarheten och den externa 

validiteten. Det första möjliga problemet är att fallstudien endast genomfördes på ett företag vilket 

troligen kommer att innebära att resultatet inte enkelt kan generaliseras till andra situationer. 

Uppgiften blir istället att grundligt förklara studien och resultatet (Saunders et al., 2009). 

Aptilos säljare tar emot kunder från flera olika geografiska områden. Säljarna på Aptilos kontor i 

Stockholm hanterar först och främst Europa och Afrika, men tar även emot kunder i andra 

geografiska områden om det krävs. Den varierande kundbasen hjälper till att motverka att resultatet 

endast gäller för Aptilo eftersom processen måste gälla för en stor grupp av varierande kunder och 

situationer. Resultatet kan tänkas anpassas till företag med liknande produkter och kundbas. 

Det andra möjliga problemet som Saunders et al. (2009) tar upp är huruvida studiens resultat 

kommer att vara relevant inom andra områden än fallstudiens. Studien riktar sig specifikt mot 

företag som säljer lösningar och kundanpassad mjukvara inom IT- och telekombranschen och Aptilo 

är ett sådant företag.  
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4 Teoretisk referensram 
Kapitlet presenterar en teoretisk referensram för examensarbetet som kommer att 

ligga till grund för analysen. Först diskuteras försäljning i ett generellt sammanhang. 

Därefter följer en diskussion kring processer och processkartläggning. Efter det 

presenteras kundens generella inköpsprocess följt av försäljning som process  och olika 

teoretiska modeller för försäljningsprocessen. Slutligen illustreras och beskrivs Stage-

Gate®-processen och PROPS™-modellen. 

4.1 Försäljning 
Försäljning är en aktivitet som ingår i nästan alla verksamheter och täcker en mängd olika situationer 

och aktiviteter (Jobber och Lancaster, 2009). Försäljning täcker allt från reguljär varuförsäljning till en 

mängd små kunder, till industriell försäljning till ett fåtal större kunder. Försäljning täcker olika 

geografiska områden från en mycket liten lokal marknad till en stor global marknad (Jobber och 

Lancaster, 2009). Det är viktigt att förstå att dessa vitt spridda situationer kräver olika kompetenser.  

Försäljning är ett område som är av stort intresse för företag. Företag är beredda att spendera stora 

summor pengar på att utbilda sin säljpersonal. Anledningen till det är att säljaren i många fall är den 

första personliga kontakten som kunden har med företaget, och en dålig säljare kan förstöra det 

bästa marknadsföringsarbetet (Jobber och Lancaster, 2009). Samtidigt kan en bra säljare rädda ett 

dåligt eller halvdant marknadsföringsarbete bara de får kontakt med kunden. 

4.1.1 Modern försäljning 

Enligt Jobber och Lancaster (2009) finns det sex punkter som karakteriserar modern försäljning, se 

Figur 4.1.  

 

Figur 4.1 Den moderna försäljningens karaktärsdrag (Jobber och Lancaster, 2009, s. 6) 

1. Behållande och eliminering av kunder  

I modern försäljning läggs vikt på att säljarna ska behålla existerande kunder istället för att 

hela tiden söka nya kunder (Moncrief och Marshall, 2005). Det beror på att det har 

upptäckts att circa 80 procent av intäkterna kommer från 20 procent av kunderna (Jobber 

och Lancaster, 2009; Moncrief och Marshall, 2005). Det har också upptäckts att vissa små 
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kunder är kostsamma för företaget eftersom kunden kan kräva mer kostnader i form av 

tjänster och underhåll än de intäkter som kunden genererar vilket leder till att dessa kan 

släppas av företag eller om prioriteras till tjänster och underhåll som är mindre kostsamma 

(Jobber och Lancaster, 2009)  

2. Databas- och kunskapsledning  

I modern försäljning finns det ofta databaser över kunderna och deras inköpshistorik (Jobber 

och Lancaster, 2009; Moncrief och Marshall, 2005). Det leder till att säljare måste ha 

kompetensen att bygga och underhålla dessa databaser (Jobber och Lancaster, 2009; 

Moncrief och Marshall, 2005). 

3. Hantering av kundrelationer  

I modern försäljning läggs det stor vikt vid uppbyggandet och underhållet av långvariga 

förhållanden med kunden (Jobber och Lancaster, 2009; Moncrief och Marshall, 2005). Enligt 

Sköld (2011) är relationen mellan kunden och leverantören en framgångsfaktor för 

tjänsteföretag. Anledningen till det är att en god relation med kunden leder till ett större 

förtroende mellan kunden och leverantören, samt att kundens beslut blir mindre beroende 

av pris och konkurrens (Sköld, 2011). När det kommer till försäljning av lösningar är det 

viktigt att det finns ett förtroende från kundens sida efter som de måste lita på att 

leverantören kan lösa kundens problem under den utlovade tiden. 

4. Marknadsföring av produkter  

I modern försäljning läggs det inte längre lika stor vikt vid antalet möten med kunden ansikte 

mot ansikte, istället har informationsutbyte med hjälp av verktyg som mail, telefon och fax 

tagit över (Jobber och Lancaster, 2009). Säljarnas kontakt med kunden hjälper nu till med 

marknadsföringen av produkterna. Det saker genom att säljaren meddelar sina 

observationer av, och upplevelser med kunden tillbaka till företaget och 

marknadsföringsavdelningen som anpassar sitt marknadsföringsarbete (Jobber och 

Lancaster, 2009; Moncrief och Marshall, 2005). 

5. Problemlösning och systemförsäljning  

I modern försäljning är säljarens uppgift att lösa kundens problem, med andra ord fungerar 

säljaren som en konsult åt kunden (Jobber och Lancaster, 2009; Moncrief och Marshall, 

2005). Problemlösningen görs typiskt genom att säljaren arbetar tillsammans med kunden 

för att analysera och identifiera kundens behov och problem och en lösning tas fram från 

den gemensamma problembilden (Jobber och Lancaster, 2009; Moncrief och Marshall, 

2005). 

6. Addera värde/uppfylla behov  

I modern försäljning läggs fokus på att säljaren ska visa hur företaget produkter kan öka 

värdet i kundens verksamhet (Moncrief och Marshall, 2005). För att kunna göra det krävs 

det att säljaren identifierar och utvärderar kundens behov och skapar en situation där både 

företaget och kunden vinner på affären (Jobber och Lancaster, 2009; Moncrief och Marshall, 

2005). Det krävs också att säljaren har insikt i hur företagets produkter kan anpassas för att 

passa kundernas problem och verksamhet. 

4.1.2 Försäljning kopplat till mjukvaruföretag 

I traditionell försäljning baseras produktens pris huvudsakligen på produktens produktionskostnader 

(Jobber och Lancaster, 2009). På grund av mjukvarans udda produktionskostnader, väldigt höga 

initiala kostnader och väldigt låga reproduktionskostnader, kan inte priset på mjukvara baseras på 
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produktionskostnaderna (Lehmann och Buxmann, 2009; Xiong et al., 2010). Det är heller inte 

ovanligt att det finns få eller inga direkta konkurrenter vilket gör att kunder lätt blir beroende av den 

produkt som kunden har köpt. En del av det beroendet kommer också från att det ofta skulle 

innebära höga kostnader att byta leverantör, i pengar, tid och resurser. Mjukvara kan därför inte 

prissättas på samma sätt som andra produkter. Anledningen är att mjukvara är en digital vara, inte 

en fysisk, samtidigt har mjukvaran inte samma egenskaper som en tjänst. Några saker som skiljer 

dessa är att en digital produkt inte blir sämre med användning (Lehmann och Buxmann, 2009). En 

annan sak som skiljer är att mjukvara lätt kan modifieras att passa andra situationer och 

förutsättningar men ändå utföra samma arbete (Lehmann och Buxmann, 2009). En sista sak som 

skiljer mjukvara från fysiska produkter är den höga utvecklingskostnaden, men den låga 

reproduktionskostnaden, samt att reproduktionen inte leder till kvalitetsbrister, då en exakt kopia av 

mjukvaran skapas (Lehmann och Buxmann, 2009). Eftersom priset inte kan baseras på 

produktionskostnaden måste mjukvaruföretag och säljare hitta ett annat sätt att prissätta sina 

produkter, samt att kunderna måste ha något annat att utvärdera priset på. Ett sätt att prissätta 

mjukvara blir då att basera priset på kundvärdet (Lehmann och Buxmann, 2009). Där skiljer sig 

mjukvaruindustrin från andra industrier i att värdet på mjukvaran påverkas av hur allmänt 

förekommande mjukvaran är på marknaden och hur många användare mjukvaran har (Lehmann och 

Buxmann, 2009). Den effekten kallas för nätverkseffekt. Direkt nätverkseffekt sker genom att det blir 

lättare för kunderna att kommunicera med varandra genom att använda gemensam mjukvara och 

teknik, det innebär att antalet användare direkt påverkar hur attraktiv produkten är (Lehmann och 

Buxmann, 2009). Exempel på den effekten kan ses i, tillexempel, spel industrin med multiplayerspel 

där fler spelare gör spelet attraktivare (Wikipedia, 2014). Indirekt nätverkseffekt sker konsumtionen 

av original produkten leder till konsumtion av komplimenterande produkter (Lehmann och 

Buxmann, 2009). Exempel på indirekt nätverkseffekt kan ses i mjukvara som konkurrerar om flera 

olika typer av kunder, bland annat operativsystem till datorer, där de som direkt konsumerar 

operativsystemen är användarna. Det gör mjukvaran mer attraktiv för systemutvecklare, och fler 

systemutvecklare leder till bättre system och fler anpassningar vilket, i sin tur, leder till att 

operativsystemet blir mer attraktivt för användarna (Wikipedia, 2014). 

I ett konsultföretag sker konsumtionen samtidigt som produktionen av tjänsten (Jobber och 

Lancaster, 2009; Sköld 2011). Det stämmer delvis för ett mjukvaruföretag eftersom det ofta ingår 

support av mjukvaran då kunden själv saknar expertis. Supportarbetet kan klassas som en tjänst då 

supportdelen av produkten levereras under konsumtionen av den. 

I försäljning av lösningar skapas majoriteten av kundens förväntningar i försäljningsprocessen (Sköld, 

2011). Kundens förväntningar kommer att bero på det som säljaren har presenterat för kunden, och 

det som säljaren presenterar för kunden ska i sin tur baseras på det behovet som säljaren har 

uppfattat att kunden har (Sköld, 2011). Det innebär med andra ord att det är mycket viktigt för 

säljaren att förstå vad det är som kunden faktiskt efterfrågar samt att de klarar av att kommunicera 

värdet som produkten har för kunden. 

Det är viktigt att mjukvara inte bryter mot några lagar, både lokala och internationella lagar 

(Lehmann och Buxmann, 2009). Det gör att det är viktigt att säljarna undersöker var och hur 

mjukvaran ska användas (Lehmann och Buxmann, 2009). Det kan innebära att om en kund som 

köper en mjukvara till sitt svenska kontor kan kunden inte nödvändigt vis använda samma identiska 
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program i, till exempel, sitt sydafrikanska kontor eftersom de sydafrikanska lagarna, kring till 

exempel personuppgifter, kan se annorlunda ut (Lehmann och Buxmann, 2009). 

4.2 Processer och processkartläggning 
Enligt McCormack och Rauseo (2005) är processynen i företag grunden till framgång eftersom 

processerna ger en tydlig bild av hur aktiviteter i och utanför företaget interagerar. Bilden skapas 

genom att koppla företagets strategier och kunder till olika delar i processerna vilket resulterar i en 

så kallad processkarta (McCormack och Rauseo, 2005). En processkarta som är dokumenterad och 

som illustrerar den faktiska arbetsprocessen eliminerar missförstånd eftersom kartan ger ett 

gemensamt språk och en gemensam mental bild över huvudprocesserna inför påbörjande av ett 

förbättringsarbete (McCormack och Rauseo, 2005). Det är också i dessa huvudprocesser, vars kunder 

är externa, som förbättringsarbetet bör påbörjas (McCormack och Rauseo, 2005). Företagets 

strategier bör vara kopplade till huvudprocesserna (Cascella, 2002). Genom att koppla strategierna 

till företagets processer kommuniceras strategierna ut i företaget. Det ger medarbetare en tydlig 

bild av hur arbetet påverkar företagets processer och strategier, samt att en helhetsbild skapas 

(Cascella, 2002). Målet med helhetsbilden är att alla på företaget ska känna sig delaktiga och 

ansvariga för att arbetet ska bli bättre (Cascella, 2002). 

4.2.1 Processkartläggning 

Kartläggning av processer är ett sätt för företag att starta arbetet med att förbättra och omdesigna 

företagsprocesserna (Biazzo, 2002). Notera att kartan i sig inte förbättrar processen. Processkartan 

är en viktig förutsättning och ett verktyg för att kunna förbättra processen. Det är viktigt att företag 

är systematiska i arbetet med att beskriva sina processer och att identifiera förbättringsmöjligheter 

(Bergman och Klefsjö, 2010). Ett viktigt verktyg i förbättringsarbetet är därför en processkarta som 

illustrativt beskriver aktiviteterna i processen och hur de hänger ihop med varandra (Bergman och 

Klefsjö, 2010; Biazzo, 2002). Ett exempel på en sådan illustrativ karta är en så kallad flödeskarta 

(Bergman och Klefsjö, 2010; Linton, 2007). Den karta som skapas säkerställer att det finns en 

gemensam bild över hur processen ser ut och hur arbetet ska gå till (Bergman och Klefsjö, 2010; 

McCormack och Rauseo, 2005). 

Programmet som används för kartläggningen i det här examensarbetet är Microsoft Visio. Följande 

symboler är vanligt förekommande i kartläggning av processer: 

 Process. Symbolen illustrerar ett steg eller en aktivitet i processen (EdrawSoft, 2014; 

Hebb, 2014; Microsoft, 2007). 

 Beslut. Symbolen illustrerar ett beslut som fattas i processen och där det beslut som 

fattas bestämmer vad nästa processteg är, oftast fattas Ja/Nej eller Go/No-Go beslut (EdrawSoft, 

2014; Hebb, 2014; Microsoft, 2007). 

 Pil, förbindelse. Symbolen illustrerar hur aktiviteterna hänger ihop och i vilken 

rikting processen flödar (EdrawSoft, 2014; Hebb, 2014; Microsoft, 2007). 
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 Start/Slut. Symbolen illustrerar start- eller slutpunkter i processen. Med andra ord var 

processens flöde startar och slutar (EdrawSoft, 2014; Microsoft, 2007; RFF, 2014). 

 Dokument. Symbolen illustrerar ett dokument eller en rapport i processen (Bajaj, 2013; 

RFF, 2014). 

 Vidarekoppling på sidan. Symbolen indikerar att det finns en vidarekoppling på samma sida 

dokumentet med kartan. Kopplingen visas med bokstäver (Bajaj, 2013; Hebb, 2014; Microsoft, 2007; 

RFF, 2014). 

 Vidarekoppling på annan sida. Symbolen indikerar att det finns en vidarekoppling på en 

annan sida i dokumentet med kartan. Kopplingen visas med siffror (Bajaj, 2013; Hebb, 2014; 

Microsoft, 2007; RFF, 2014). 

4.2.2 Tvärfunktionell processkartläggning 

Tvärfunktionell processkartläggning, även känt som swimlane-kartläggning, är en typ av processkarta 

som illustrerar en process som sträcker sig över flera funktioner, organisationsenheter eller 

avdelningar i ett företag (Conger, 2011; Damelio, 2011). Kartan illustrerar vilka delar arbetet som 

görs av de olika funktionerna och när överlämningar mellan avdelningar och organisationsenheter 

sker genom att kartan flyter från en funktion till en annan (Conger, 2011; Damelio, 2011; La Rosa et 

al., 2011). Tvärfunktionella processkartor skiljer sig från vanliga processkartor som endast visar 

aktiviteterna som utförs i processen men inte vilka organisatoriska enheter som utför dem (Damelio, 

2011). Den tvärfunktionella processkartan kan också användas för att illustrerar kundens roll i 

processen genom att kunden får en egen bana i kartan (Damelio, 2011). Ett exempel på en 

tvärfunktionellprocesskarta kan ses i Figur 4.4. 

4.3 Kundens generella inköpsprocess 
Gersch et al. (2011), McCormack och Rauseo (2005) och Pojasek (2006) rekommenderar att matcha 

kundens inköpsprocess med leverantörens försäljningsprocess (Gersch et al., 2011; McCormack och 

Rauseo, 2005; Pojasek, 2006). Jobber och Lancaster (2009) presenterar en generell inköpsprocess, se 

Figur 4.2. Detaljerna i den generella inköpsprocessen kan skilja mellan kunder men i stora drag ser 

processen likadan ut. 
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Figur 4.2 Den organisatoriska beslutsprocessen vid inköp (inköpsfaserna) (Jobber och Lancaster, 2009, s.94) 

Det är viktigt att säljarna har kunskap kring hur kundens besluts- och inköpsprocess ser ut och 

därefter anpassar försäljningen därefter (Sköld, 2011). Det innebär att försäljningsprocesserna för 

varor, konsulttjänster och mjukvara kommer att skilja sig efter som kundernas och marknadens 

beslutsprocesser/inköpsprocesser ser olika ut. De steg som illustreras i Figur 4.2 är steg som 

generellt ingår i en beslutsprocess för försäljning mellan företag, men alla steg förekommer inte 

alltid och inte nödvändigtvis i den ordningen (Jobber och Lancaster, 2009). Ju mer komplex 

produkten är och ju högre värde produkten har desto fler steg kommer att ingå i inköpsprocessen 

(Jobber och Lancaster, 2009). Enligt Sköld (2011) är ett förekommande misstag att säljarna antar att 

kunden vet exakt hur deras behov ser ut, vilket i tjänsteförsäljning allt som oftast inte stämmer. Det 

är därför viktigt att säljaren skapar sig en bakgrund kring kundens problem för att kunna erbjuda den 

mest passande lösningen (Sköld, 2011).  

4.4 Försäljning som process 
Det är vanligt att företag ser försäljningen som något magiskt som de inte kan kontrollera (Selden, 

2000), eller att säljarna hävdar att de har sitt egna sätt att sälja på som inte kan förklaras (Kahle, 

2009). Trots den synen har det börjat dyka upp litteratur kring hur försäljning kan hanteras som en 

process som kan kontrolleras och styras (Kahle, 2009; Monroe och Cox, 2004; Olde, 2003; Selden, 

2000; Storbacka et al., 2009). Något som är gemensamt i litteraturen är att det inte går att sätta upp 

en försäljningsprocess utan att titta på den utifrån kundernas perspektiv. Det kan vara svårt då det 

inte är många kunder som vill visa upp sin specifika inköpsprocess, av samma anledning som att det 

inte är många leverantörer som vill visa upp sin specifika försäljningsprocess. Det finns dock några 

generella drag som synligt kopplar in i företagets försäljningsprocess. 
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I många säljorganisationer sitter majoriteten av informationen kring kunderna och deras behov och 

önskemål i huvudet på säljarna (Schmonsees, 2005). Det leder till att säljare blir nyckelpersoner för 

att behålla kunder samt att fastställa kundernas behov och önskemål. 

Kahle (2007) föreslår fyra steg för att utveckla en försäljningsprocess; 

1. Utveckla en standardiserad process. 

Enligt Kahle (2007) finns det två typer av försäljningsprocesser. En process som säljer till nya 

kunder och en process som utökar affärerna med en redan etablerad kund. Anledningen till 

att det är viktigt att utveckla en process är för att det är processen som berättar för sälj 

personalen hur de ska arbeta för att attrahera nya kunder och nyförsäljning, samt hur dessa 

guidas till att skriva kontrakt (Kahle, 2007). 

2. Utbilda och utrusta säljpersonalen med verktyg så att de kan använda sig av processen. 

Efter att försäljningsprocessen har identifierats kan personalen utbildas i det arbete som ska 

göras i processens olika steg (Kahle, 2007). 

3. Utveckla spårningsverktyg för de viktigaste stegen i försäljningsprocessen. 

Det är viktigt att spåra processens utveckling genom att identifiera nyckelpunkter i 

processen som inte kan skippas. Exempel på sådanas nyckelpunkter är presentation av 

offerten och kontraktskrivning. Kontraktskrivningssteget kan mätas genom att kontrollera 

hur många nya kontrakt som skrivs över ett visst tidsintervall (Kahle, 2007). 

4. Se över och utveckla processen och verktygen kontinuerligt.  

Marknaden, kunderna och förutsättningarna förändras kontinuerligt. Det innebär att 

försäljningsprocessen måste justeras för att passa de nya förutsättningarna (Kahle, 2007). 

Det här examensarbetet berör det första steget i Kahles fyra steg för utveckling av en 

försäljningsprocess. 

Företag måste skapa och utvärdera sin försäljningsprocess och anpassa den efter företagets 

marknadsläge, kunder och produkter (Kahle, 2007). Ett företag som säljer en fysisk produkt kommer 

inte att ha en likadan försäljningsprocess som ett företag som säljer en tjänst eller mjukvara; på 

samma sätt kommer ett företag som säljer direkt till kunden inte ha en likadan försäljningsprocess 

som ett företag som säljer till företag. Det kommer troligen att finnas liknande aktiviteter men det 

kommer också att finna aktiviteter som skiljer sig. Det leder till att olika företags 

försäljningsprocesser kommer att skilja sig från varandra och därför finns det inte en modell som 

täcker alla försäljningsprocesser. På grund av det följer det nu beskrivningar av tre 

försäljningsprocesser som sedan används i analysen av Aptilos försäljningsprocess. 

4.4.1 Försäljningsprocessen enligt Olde (2003) 

Enligt Olde (2003) ska en välutvecklad affärsidé ligga till grunden för försäljningsarbetet eftersom det 

är affärsidén som förklarar vad företaget gör och varför, vilka deras kunder är och vad kundnyttan 

är. Om företaget har en välformulerad affärsidé och säljare grundar försäljningen i den kommer de 

en tydlig grund kring vad de säljer och varför. Det gör det också tydligt för marknaden varför 

företaget existerar (Olde, 2003). 

Sett från leverantörssidan genomgår affären och den potentiella kunden en förändring i sin 

mognadsgrad beroende på var i försäljningsprocessen affären befinner sig. De startar som ett så 

kallat suspect och blir först en kund i slutet av processen efter det att kontraktet är skrivet (Olde, 
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2003), se Figur 4.3. De olika faserna i försäljningsprocessen representerar olika aktiviteter i 

försäljningen.  

  

Figur 4.3 Försäljningsprocessens olika faser, aktiviteterna och affärens mognadsgrad (Olde, 2003, s 26) 

Den första fasen i försäljningsprocessen är pre-sales. Detta arbete tillfaller allt som oftast 

marknadsföringsavdelningen, men det är inte heller ovanligt att ansvaret för att generera nya 

potentiella kunder, även känt som leadgenerering, faller på säljchefen. Oavsett vem som är ansvarig 

för pre-sales arbetet anser Olde (2003) att pre-sales arbetet är en del av försäljningsprocessen. 

Syftet med pre-salesfasen är att generera så kallade leads, eller potentiella kunder, och kvalificera 

dessa. Att generera leads är en kostsam affär för företag och att då misshantera dessa leads leder till 

kostnader för företaget. Exempel på sådana kostnader kan vara försenade intäkter och missade 

affärer (Olde, 2003). 

Kvalificeringen av de leads som kommer in är minst lika viktig som genereringen av leads. 

Anledningen till det är att det lägger grunden för vilka leads som säljarna ska gå vidare med. Enligt 

Olde (2003) ska kvalificeringen ske i ett tidigt stadie. Syftet med en tidig kvalificering är att eliminera 

de lead som önskar produkter som ligger utanför ramarna för företagets affärsidé och som inte 

kommer att bli affärer i rimlig tid. Olde (2003) rekommenderar att säljaren undersöker affärens 

mognad, kundsegmentet, affärens storlek och geografi. Det är från de parametrarna som leads 

prioriteras och sätts in i en leads-lista som ska ge en enkel överblick av de leads som finns och hur 

säljläget ser ut för dem. Den här listan bör också vara utformad på så sätt att den kan användas 

genom hela processen allteftersom affären mognar (Olde, 2003). 

Affären har nu börjat mogna från lead till ett så kallat prospect och det är kundanalysen som avlutar 

mognaden till prospect, se Figur 4.3. Att leadet har blivit ett prospect innebär att säljarna är säkrare 

på att affären kommer att leda till ett kontrakt. Efter att leadgenereringen har avslutats lämnar 

marknadsföringsavdelningen över ansvaret för leads till försäljningsavdelningen som då ska 

genomföra en grundlig analys av leadet och den produkt som de efterfrågar (Olde, 2003). En stor del 

av kundanalysen är att skapa en förståelse för vad leadet egentligen behöver, speciellt eftersom det 

inte är helt ovanligt att prospectet själv inte riktigt förstår vad det är som de behöver. Anledningen 

till att den initiala utvärderingen av leadet är viktig är för att det avgör om säljaren tror att företaget 

har överhuvudtaget har möjlighet att leverera det som leadet efterfrågar (Olde, 2003). 

Säljprocessen, aktiviteterna för de olika faserna och affärens mognadsgrad (Olde, 2003, p.26)
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Säljaren måste också sätta sig in i en hel del andra aspekter av leadets verksamhet innan 

kundanalysen är klar. Bland annat hur leadets verksamhet ser ut och hur produkten ska användas i 

den verksamheten, leadets budget för produkten, hur leadets totala värde, leadets tidsplan för 

projektet, samt vem beslutsfattaren för inköpet är. Baserat på kundanalysen ska säljaren bedöma 

sannolikheten att det blir en affär från leadet och fatta ett beslut kring huruvida företaget ska gå 

vidare, dra sig ur eller avvakta  (Olde, 2003). Affären mognar nu från lead till prospect. 

Efter att det har beslutats att gå vidare med försäljningen och prospectet har visat tydliga 

köpsignaler påbörjas hemarbetes fasen i försäljningsprocessen. I hemarbetet definieras lösningen 

och en betalningsmodell som passar prospectet tas fram. Lösningen ska inte bara lösa prospectets 

direkta problem, lösningen ska också hjälpa till med att utveckla prospectets verksamhet och affärer 

(Olde, 2003). 

När att lösningen är framtagen ska den presenteras för prospectet. Oavsett hur lösningen 

presenteras för prospectet måste säljarna vara beredda på ett antal invändningar och funderingar 

kring lösningen (Olde, 2003). Dessa invändningar kan vara en indikation att säljaren kanske inte 

riktigt förstod prospectets problem eller att säljarna inte var tillräckligt duktiga på att förklara 

lösningen för prospectet. Det är viktigt att snabbt svara och justera lösningen efter invändningarna 

så att prospectet känner sig övertygad om att den lösning som presenteras är värd att arbeta vidare 

med (Olde, 2003). 

Det viktigt att säljaren bygger upp ett förhållande och ett förtroende med prospectet så att 

prospectet känner att säljaren arbetar tillsammans med prospectet mot ett gemensamt mål. Olde 

(2003) föreslår att säljaren tillsammans med prospectet bildar en projekt grupp som driver 

försäljningsprojektet vidare. När prospectet och säljaren arbetar mot ett gemensamt mål är det 

viktigt att identifiera de hinder som måste överkommas för att affären ska bli av. Efter att hindren 

har identifierat vill säljaren att prospectet bekräftar att det kommer att skrivas ett avtal om 

företaget kan eliminera de identifierade hindren (Olde, 2003). Det är också viktigt att säljaren får 

interna resurser tilldelade från företaget så att säljaren kan eliminera de hinder som identifierats. 

Vissa av de hinder som identifierats kan visa sig vara omöjliga att åtgärda, i dessa fall ska säljaren 

överväga huruvida de ska gå vidare med försäljningen eller om de ska dra sig ur affären (Olde, 2003). 

Efter att hindren har eliminerats påbörjas den avslutande fasen av försäljningsprocessen och affären 

mognar från prospect till, ett så kallat, deal, se Figur 4.3. Mognaden till deal innebär att 

sannolikheten att affären leder till kontrakt har ökat ytterligare, till den grad att säljaren är nästan 

helt säker på att ett kontrakt kommer att skrivas. När signeringsfasen avslutas förhandlingarna och 

ett kontrakt skrivs. Det är viktigt att säljarna fortsätter att ha ett högt tempo och att säljarna snabbt 

reagerar på frågor samt att säljarna snabbt kan ha ett kontrakt redo att signeras. I vissa fall firas det 

att kontraktet är skrivet. Huruvida ett kontrakt firas beror bland annat på företagets och dealets 

verksamhetstraditioner, kulturella traditioner samt storleken på kontraktet (Olde, 2003). 

Efter att avtalet är signerat påbörjas leveransen och de som är ansvariga för leveransen tar över den 

direkta kontakten med kunden, men det betyder inte att säljarens arbete med kunden tar slut. Efter 

kontraktskrivningen är det viktigt att säljaren vårdar både sin och företagets relation med kunden 

eftersom det ökar chansen för nya affärer. Det görs, bland annat, genom att hålla kunden 

uppdaterad med information från företaget. Säljaren ska även hålla sig själv uppdaterad med 
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information kring kundens verksamhet så att säljaren kan förutse kundens behov och problem (Olde, 

2003). Syftet med kundvården är att skapa en långlivad relation med kunden där företaget och 

kunden gynnar varandras verksamheter. 

4.4.2 New View of Sales Process (Selden, 2000) 

I sin artikel om vikten av kvalitetssyn inom försäljning beskriver Selden (2000) hur synen på 

försäljning som något okontrollerbart och magiskt håller på att förändras. Selden (2000) illustrerar 

ett exempel på hur en generell försäljningsprocess ser ut och hur de olika avdelningarna på företaget 

interagerar med samt ansvarar för olika aktiviteter i processen, se Figur 4.4. 

 

Figur 4.4 Den generella försäljningsprocessen enligt Selden (2000, s. 59) 

Enligt Selden (2000) är det inte ovanligt att avdelningsgränserna är otydliga samt att en person är 

ansvarig för flera av stegen i försäljningsprocessen. Detta gäller främst för mindre företag och för 

företag som säljer direkt till konsumenterna (Selden, 2000).  

Normalt är det marknadsföringsavdelningens uppgift att etablera företagets plats på marknaden och 

att attrahera potentiella kunder, men enligt Selden (2000) är det en aktivitet som ska ingå i 

försäljningsprocessen. I och med att den potentiella kunden kontaktar företaget tar säljaren över 

och genom för en ömsesidig granskning. I granskningen ska säljaren undersöka om kundens behov 

och önskemål passar företagets produkter och kompetenser (Selden, 2000). Efter att säljaren har 

bedömt att det finns möjlighet till affärer genomför säljaren en mer noggrann granskning av kunden. 

I granskningen styr säljaren en grupp individer genom framtagandet av en offert. De individer som 

New View of Sales Process (High Level) (Selden 2000, p. 59)
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ingår i offertgruppen är specialister från utveckling eller teknisk försäljning vars uppgift är att ta fram 

förslag på hur kundens problem ska lösas. Individer från ekonomiavdelningen ingår också i 

offertgruppen. Dessa individers uppgift är att granska kundens kreditvärdighet och göra en 

uppskattning på pris (Selden, 2000).  

Efter att lösningen har tagits fram och det anses att det finns ekonomisk grund för projektet 

sammanställs offerten, varpå offerten presenteras för kunden. Efter att förhandlingarna kring 

offerten är klara och kunden accepterar offerten skrivs ett kontrakt. Efter att kontraktet är skrivet 

och godkänt av alla inblandade parter tar kundtjänst över försäljningsprocessen. Kundtjänst 

levererar produkten och hanterar problem och klagomål som dyker upp under leveransens gång 

(Selden, 2000). När kunden väl har en etablerad inköpshistorik är det säljarens ansvar att attrahera 

den etablerade kunden och locka till merköp. Innan kunden är etablerad med inköpshistorik är det 

istället marknadsföringsavdelningens ansvar att attrahera potentiella kunder. Selden (2000) 

rekommenderar att marknadsföringsavdelningen ska observera försäljningsprocessen och lära av 

försäljningsarbetet som görs. Anledningen till det är att marknadsföringsavdelningen då kan 

observera vad kunderna efterfrågar samt vilka företagets kunder faktiskt är och anpassa 

marknadsföringsarbetet därefter. Tanken är att det ska attrahera nya kunder och leda till en starkare 

position på marknaden (Selden, 2000). 

Selden (2000) fokuserar på hur synen på försäljning förändras i fem olika områden: kvantitet, 

pengar, tid, kvalitet och ombytlighet.  

Inom området kvantitet är det traditionella tankesättet att desto mer tid en säljare spenderar med 

tillsammans med kunden, ansikte mot ansikte, desto bättre kommer affärerna att gå. Selden (2000) 

anser istället att säljaren ska ta reda på hur de olika kunderna vill bli kontaktade och inte spendera 

mer tid på kunderna än vad som krävs. Vissa kunder lägger stor vikt vid personlig kontakt och andra 

kunder föredrar att bli kontaktade genom mail, telefonsamtal eller post (Selden, 2000).  

När det kommer till området pengar är det traditionella tankesättet att säljarna ska prioritera de 

kunder som efterfrågar produkter med stort värde på det initiala inköpet. Selden (2000) anser 

istället att säljarna ska prioritera de kunder som anses ha ett större livstidsvärde, det vill säga hur 

stora affärerna med den specifika kunden tros vara på långsikt. Anledningen till det är att 

livstidsvärdet kan var upp till 20 gånger större än värdet på det initiala inköpet (Selden, 2000).  

För området tid är det traditionella tankesättet att säljaren ska försöka sluta avtalet så snabbt som 

möjligt. Selden (2000) anser att bemötandet av kunden mycket viktigt för att vinna kontraktet, 

speciellt i de fall där konkurrenternas produkter är jämn värdiga med företagets produkter. Det 

innebär att säljarna kan vinna kunder på att inte stressa kunden till att skriva kontrakt, istället bör 

säljaren låta kunden ta tid att överväga valet av leverantör. Selden (2000) rekommenderar även att 

säljaren ska behålla kontakten med kunden efter att kontraktet är skrivet. Syftet med att behålla 

kontakten är att säljaren då vårdar sin relation med kunden och enligt Selden (2000) är en god 

relation med etablerade kunder är en bidragande faktor i nyköp.  

För området kvalitet är det traditionella tankesättet att det är viktigt att lära ut god praxis som 

baseras på de tekniker som de bästa säljarna i företaget använder. Selden (2000) anser istället att 

företaget ska kartlägga sin försäljningsprocess och undersöka var begränsningarna i 

försäljningsprocessen finns. Anledningen till det är att den traditionella synen lägger fokus på att 
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förbättra säljarnas arbete genom att förbättra deras beteende. Men i verkligheten behöver inte 

anledningen till missade affärer vara säljarnas beteende och praxis. Problemet kan istället ligga i att 

företaget inte har undersökt hur kundernas inköpsprocess ser ut  (Selden, 2000). Till exempel är det 

ingen idé att företaget har en jättefin bokhandel mitt i staden om kunderna föredrar att handlar på 

nätet.  

Det sista området är ombytlighet. Det traditionella tankesättet är att det är säljarens fel om de inte 

lyckas möta sin beräknade individuella kvot. Det tankesättet leder ofta till att företag lägger ner för 

mycket resurser på att undersöka varför säljarna inte möter sina individuella kvoter. Selden (2000) 

menar återigen att anledningen till det är bristen på processyn i företaget, och att företaget istället 

ska fokusera på processen i helhet istället för de individuella säljarnas arbete. Det viktiga är att 

processen ligger i statistisk jämvikt och missade kvoter beror inte, nödvändigtvis, på säljpersonalen. 

Det kan istället bero på att processen är felaktigt designad eller att input till processen inte är 

korrekt (Selden, 2000). 

4.4.3 Konsulttjänsteförsäljningsprocessen (Sköld, 2011) 

Enligt Sköld (2011) skiljer sig försäljning av konsulttjänster från försäljning av varor. Trots det är det 

vanligt att metoderna och teknikerna som finns för varuförsäljning används i tjänsteförsäljning. Sköld 

(2011) föreslår en annan process för försäljningen av konsulttjänster, se Figur 4.5.  

 

Figur 4.5 Konsulttjänsteförsäljningsprocessen (Sköld, 2011, s. 73) 

När konsulttjänster säljs tas erbjudandet fram efter att säljaren och kunden har en gemensam bild av 

vad kundens faktiska behov är (Sköld, 2011). Den här typen av försäljning är krävande för 

leverantören då den är kostsam och kräver stort engagemang. Det innebär att det är viktigt att det 

faktiskt blir kontrakt av de försäljningar som startas. Därför rekommenderar Sköld (2011) att 

försäljningsprocessen startar med en utvärdering av den potentiella affären för att minska risken för 

att företaget ger sig in i försäljning som inte kommer att bli lönsam.  

Efter att säljaren har beslutat att de tror att affären kommer att bli av ska kundens faktiska behov 

identifieras. I det här stadiet hjälper säljaren kunden att ta fram kundens faktiska behov genom att 

säljaren för en diskussion med kunden (Sköld, 2011). Diskussionen leder till att kunden och säljaren 

skapar en gemensam behovsbild. Det är den behovsbilden som sedan ligger till grund för det 

erbjudandet som tas fram åt kunden. I erbjudandet ska det ingå en beskrivning av kundens behov 

och hur lösningen ämnar uppfylla dessa, pris ska också ingå i erbjudandet (Sköld, 2011).  
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Syftet med att skapa den gemensamma problembilden innan erbjudandet och offerten tas fram är 

att stärka kundens förtroende för leverantören (Sköld, 2011). Det innebär också att säljaren är 

delaktig i skapandet av de förväntningar som kunden har på produkten, samt förväntningarna på hur 

leveransen kommer att gå till. Det är därför viktigt att säljaren tydligt förklarar vad som kommer att 

ingå i produkten, vad priset är och varför, samt hur leveransen kommer att gå till. Det är inte 

ovanligt att delar av leveransen beror på och ställer krav på kunden. Dessa krav ska också ingå i 

offerten (Sköld, 2011).  

Efter att offerten har accepterats skriver parterna ett avtal som ska försäkra att parterna är överens 

om vad det är som ska levereras. Det är därför rekommenderat att säljaren går igenom avtalet 

tillsammans med kunden för att eliminera osäkerhet och missförstånd (Sköld, 2011).  

Efter att leveransen har påbörjats är det viktigt att säljaren behåller kontakten med kunden för att 

säkerställa att kunden är nöjd med det som levereras, samt för att kunden inte ska känna sig 

övergiven av den säljare som kunden har byggt upp ett förtroende med (Sköld, 2011). Ytterligare en 

anledning till att säljaren ska behålla kontakten med kunden är att det i leveransen identifieras 

möjligheter till merförsäljning (Sköld, 2011).  

Det är viktigt att leverera det som har lovats kunden eftersom försäljningen av konsulttjänster till 

stor del bygger på företagets relation med kunden, samt att kunden har ett förtroende för att 

företaget kan leverera det som säljaren lovar (Sköld, 2011). Den relationen och det förtroende som 

kunden har för företaget är mycket kostsam att bygga upp. I försäljning av tjänster förloras de flesta 

möjligheter till merförsäljning genom att leveransen inte lever upp till de förväntningar som säljaren 

har byggt upp (Sköld, 2011). Att leva upp till och helst överträffa kundens förväntningar är enligt 

Bergman och Klefsjö (2010, s. 23) definitionen av kvalitet, eller som Sköld (2011, s. 97) uttrycker det: 

”Lova inte mer än du kan leverera och leverera alltid lite mer än du har lovat!” 

Det innebär att det är mycket viktigt att hålla en hög kvalitet på sin försäljningsprocess genom att 

kontinuerligt mäta och följa upp de sålda produkterna (Sköld, 2011). Uppföljningarna görs bäst 

genom personlig kontakt med kunden samt genom att säljaren följer upp och undersöker klagomål 

och brister som har kommenterats (Sköld, 2011). 

4.5 Stage-Gate®-processen och PROPS™-modellen 
Scott J. Edgett är verkställande direktör för Stage-Gate International och anses vara en världsledande 

expert inom produktutveckling. Scott J. Edgett har arbetat som konsult och rådgivare åt företag som 

befinner sig i Fortune 100. Scott J. Edgett är delförfattare för åtta böcker och har publicerat över 60 

vetenskapliga artiklar (Stage-Gate International, 2014a). Scott J. Edgett är en före detta professor vid 

DeGroote School of Business och är en fakultetforskare vid Institute for the Study of Business 

Markets (Stage-Gate International, 2014a). 

Anledningen till att Stage-Gate®-processen och PROPSTM-modellen tas upp i samband med 

försäljning är att Aptilo Networks har önskemål om att designa sin försäljningsprocess efter 

PROPSTM-modellen. Det finns två anledningar till att Aptilos ledning har baserat 

försäljningsprocessen på Stage-Gate®-processen och PROPSTM-modellen. Den första anledningen är 

att ledningen har stor erfarenhet av att arbeta med den processtrukturen och den andra 
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anledningen är att ledningen vill ha tydliga beslutspunkter i processen där arbetet stannas upp och 

kontrolleras (Stigberg, 2012). 

Enligt Dvorak (2014a) är det möjligt att se på försäljningsprocessen som en tillverkande process vars 

uppgift är att producera kunder och kontrakt. Att anpassa försäljningen efter en process innebär att 

utfallet från försäljningen säkras samt att kostnaderna minskar och det läggs mindre tid på prospekt 

som inte leder till kontrakt och kunder (Dvorak, 2014a). Det innebär att i försäljning av 

kundanpassade lösningar, där varje enskild produkt blir mer eller mindre unik, kan det sägas att 

försäljningen motsvarar produktframtagningsprocessen i kombination med försäljningsprocessen i 

ett tillverkande företag. 

  

Figur 4.6 Stage-Gate®-processen för produktutveckling (Stage-Gate International, 2012) 

Stage-Gate®-processen är en högnivå-karta för hur ett företag ska gå till väga för att förflytta en 

produkt från idéstadiet till tillvekning och lansering på marknaden (Cooper, 2000), se Figur 4.6. 

Arbetet som görs i de olika stegen är följande: 

Steg 0. Förarbete vars syfte är att generera idéer och identifiera nya affärsmöjligheter (Stage-

Gate International, 2012). 

Steg 1. En preliminär och snabb undersökning av projektets omfattning (Stage-Gate 

International, 2012). 

Steg 2. En mer grundlig undersökning av projektet. Här påbörjas mer kostsamma och 

omfattande undersökningar, tillexempel marknadsundersökningar och undersökningar 

av de tekniska aspekterna av projektet. Resultaten från undersökningarna 

sammanfattas i en affärsplan som beskriver produkten och projektet, bakgrunden till 

projektet och anledningen till att projektet ska genomföras samt en plan för 

utvecklingen (Stage-Gate International, 2012). 

Steg 3. I det här steget tas den detaljerade designen och planen för produkten fram samt 

produktionsprocessen för framtida produktion av produkten designas (Stage-Gate 

International, 2012). 

Steg 4. Den framtagna produkten testas i labb och på marknaden för att verifiera och validera 

den framtagna produkten samt hur den ska marknadsföras och produceras (Stage-Gate 

International, 2012). 

Steg 5. Kommersiell produktion av produkten påbörjas. Med andra ord lanseras produkten på 

marknaden samt marknadsföring och försäljning av produkten startar (Stage-Gate 

International, 2012). 

PROPSTM-modellen har sin grund i Stage-Gate®-processen, men har modifierats för att passa 

projektledning. I båda modellerna finns det fem grindar. Dessa är beslutspunkter där det fattas 

beslut om projektet ska fortskrida eller läggas ner. Därför är det viktigt att den information som 
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behövs för beslutsfattande finns när det är dags att genomföra ett grindmöte (Cooper, 2000; 

Tonnquist, 2008). 

Ett problem med PROPSTM-modellen är att processen ofta ses som stel och byråkratisk (Turner et al., 

2010). Det skulle kunna göra den opassande för försäljning eftersom försäljning oftast måste vara 

snabb och flexibel för att kunna anpassa sig efter kundens behov och beslut.  

Tanken bakom Stage-Gate®-processen är att alla produkter börjar som en idé och slutar som en 

produkt på en marknad (Stage-Gate International, 2012). Det finns fyra huvudsakliga delar i en 

lyckad innovationsprocess; konkretisering av en idé, projektval, produktutveckling och 

kommersialisering (Cooper och Edgett, 2012).  

Syftet med stegen är att samla specifik information som skapar underlag till beslutspunkterna. 

Tanken är att man vid varje grind utvärderar produkten eller projektet och gallrar bort de produkter 

och projekt som inte tros vara lönsamma eller bedöms ha för stor risk. Genom att arbeta på det 

sättet reduceras osäkerhet och risk under processens gång. (Stage-Gate International, 2012) 

Något som Cooper och Edgett (2012) anser viktigt för implementeringen av en Stage-Gate®-process 

är så kallade gatekeepers, eller grindvakter. Enligt Cooper och Edgett (2012), är grindvakterna 

ansvariga för besluten som fattas i grindarna. Den som är grindvakt kan vara det antingen för alla 

grindar i hela processen eller för en individuell grind (Cooper och Edgett, 2012). Det här innebär att 

grindvakten måste vara väl insatt i de hur projekten ser ut, vilka risker som finns och vad kraven för 

grindbesluten är så att grindvakterna kan ställa insiktsfulla frågor och fatta väl informerade beslut 

(Cooper och Edgett, 2012). Det innebär också att det kan var olika grindvakter för samma grind 

beroende på vad den bedömda risken för projektet är (Cooper och Edgett, 2012). Det här leder till 

att företag som använder sig av grindvakter bör vara noggranna i sitt val av dessa individer och noga 

överväga vilken kompetens och vilka behörigheter som krävs för de olika grindbesluten. 
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5 Resultat från fallstudien 
Resultatkapitlet är organiserat på följande sätt: först presenteras Aptilos faktiska 

försäljningsprocess och uttalade problem kring den faktiska försäljningsprocessen. 

Därefter presenteras den försäljningsprocess som Aptilos ledning tagit fram. För att 

behålla intervjupersonernas anonymitet refereras säljarna och säljingenjörerna som 

”Säljare” följt av ett nummer som indikerar vilken källa det är, leveranspersonal 

refereras som ”Leverans” följt av ett nummer och ekonomipersonal refereras som 

”Ekonomi” följt av ett nummer.  

5.1 Aptilos faktiska försäljningsprocess 
Under fallstudiens gång arbetade säljarna enligt en process som inte var dokumenterad, Aptilo hade 

däremot en officiell leveransprocess, se Bilaga 0. En del av fallstudiens arbete var därför att 

dokumentera Aptilos faktiska försäljningsprocess, se Figur 5.1. Det gjordes genom intervjuer med 

personal från sälj- och ekonomiavdelningen.  

 

Figur 5.1 Högnivå-karta av Aptilos faktiska försäljningsprocess 
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5.1.1 Beskrivning av processen 

Start samt formell kontakt med kunden 

Försäljningsprocessen startar när kunden tar formell kontakt med Aptilo. Den formella kontakten 

kan ske på två sätt, antigen genom att kunden begär mer information eller genom att kunden begär 

en offert. Innan dess sker, det så kallade, pre-sales arbetet som först och främst sköts av 

marknadsföringsavdelningen. Det görs genom att marknadsföringsavdelningen ser till att relevant 

information finns tillgänglig på marknaden. Det är i pre-sales som Säljare2 anser att 

försäljningsprocessen egentligen börjar. 

Utvärdering av kunden samt beslut att gå vidare 

Efter att kunden har tagit formell kontakt med Aptilo sker en form av gallring av så kallade leads, 

även känt som potentiella kunder. I den gallringen ska säljaren avgöra om leadet har ett projekt som 

kommer att bli av över huvudtaget. Om det anses att det kommer att bli ett projekt ska säljaren 

avgöra vilken del av sin interna inköpsprocess som kunden befinner sig i. Ju längre fram kunden är i 

sin interna process desto viktigare är kunden. 

Om Aptilo beslutar att inte gå vidare med kunden avslutas försäljningsprocessen. Om leadet vid 

senare tillfälle återkommer med nya idéer kring potentiella affärer startas försäljningsprocessen på 

nytt med en ny utvärdering av leadet. 

Enligt Säljare2 och Säljare3 undersöks kundens problem och den efterfrågade produkten i den 

initiala utvärderingen. Säljare4 anser istället att kundens problem och den efterfrågade produkten 

först utvärderas i samband med offereringen och att den initiala utvärderingen endast är en 

företagsmässig utvärdering. 

Offerering 

Efter att det har beslutats att gå vidare med kunden ska säljarna gå in på djupet i vad det är som 

kunden vill ha och förväntar sig. Det är säljingenjörernas uppgift att undersöka det som kunden 

efterfrågar och att ta fram lösningsförslag. Säljarna och säljingenjörerna måste ofta hjälpa kunden 

att definiera projektet och vad det är som kunden faktiskt vill göra samt vad kunden vill få ut av 

projektet. Det här summeras i en så kallad high-level-design (HLD) som är en generell beskrivning av 

vad som ska levereras till kunden. Efter att HLD är klar skickar säljingenjören den till säljaren som 

sammanställer offerten. I offerten ska det ingå ett pris som är baserat på lösningen och det priset 

måste godkännas av områdets säljchef. I offerten ska det även ingå en preliminär tidsplan som ska 

godkännas av leveransavdelningen. Det är säljarens uppgift att sammanställa de olika dokumenten 

som ska ingå i offerten och få dem godkända av rätt personer. Det är också säljarens uppgift att 

skicka offerten till kunden samt att följa upp de offerter som är skickade. 

Förklara, förtydliga och förhandla  

När kunden har tagit ställning till offerten återkommer de oftast med önskemål om förtydliganden 

och förklaring på delar av offerten. Enligt Säljare4 och Säljare5 deltar även säljingenjörerna i den här 

delen av processen då det är säljingenjörerna som designar lösningen och bäst vet hur lösningen kan 

modifieras. Det är även i det här stadiet som förhandlingar kring de olika delarna av offerten inleds. 

Förhandlingarna pågår generellt ett antal varv med erbjudanden, svar och nya erbjudanden. Efter att 

kunden har accepterat offerten ska kunden skicka en inköpsorder till Aptilo, det är viktigt att det 

kommer in en inköpsorder eftersom Aptilo inte kan fakturera kunden utan en inköpsorder. 
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Kontraktskrivning 

Det slutgiltiga kontraktet baseras i ett standardavtal som antingen kommer från Aptilo eller från 

kunden. Skillnaden mellan det två olika standardavtalen är att det egna standard avtalet oftast 

gynnar den egna parten.  

I kontraktet ingår de legala parametrarna för produkten. Det vill säga det som Aptilo legalt binder sig 

till att leverera. De så kallade avtalsnära bilagorna som måste ingå i kontraktet är följande: 

 Supportavtalet (Service level agreement) 

Supportavtalet beskriver supportarbetet som Aptilo som ska leverera kunden efter att 

leveransen av produkten är klar. 

 Code of Conduct 

Code of conduct dokumentet beskriver hur parterna ska uppföra sig, bland annat att de 

arbetar enligt ett humant arbetsätt och att de inte använder sig av, tillexempel barnarbete 

och svartarbete. 

 Terms and Conditions 

Garanti åtagande beskriver vilken typ av skada som Aptilo kan hållas ansvarig för. Något som 

också ingår är vilket lands lagar som ska gälla om parterna hamnar i skiljedomstol. 

 Priser och betalningsvillkor 

Det slutgiltiga priset för produkten och supporten ska beskrivas. 

Betalningsvillkoren ska beskriva vad det är som startar Aptilos faktureringsprocess. 

Det ska ingå offererade priser för tilläggsmoduler till den produkt som ska levereras. 

 High level design (HLD) 

En teknisk, högnivå beskrivning av den produkt som Aptilo ska leverera till kunden. I HLD ska 

det även ingå en grov tidsplan. 

Det är säljarna som, till stor del, konstruerar kontraktet och förhandlar kring de olika delarna, men 

kontraktet måste godkännas av den regionsansvarige säljchefen. Förhandlingarna i kontraktet 

kretsar först och främst kring priset samt leverans- och betalningsvillkor.  

Enligt Säljare2 tar säljarnas ansvar för kunden och projektet slut när kontraktet är skrivet och kunden 

lämnas över till leveransdelen av processen. Enligt Säljare4 och Säljare5 är det leveransens 

projektledare som har ansvaret för att driva processen framåt efter att leveransen har påbörjats. 

Start-upp-möte 

När kontraktet är skrivet är det dags att lämna över kunden till leveransdelen av processen. I 

överlämningsmötet ska den ansvarige säljaren, säljingenjören och leveransens projektledare vara 

närvarande. Syftet med mötet är att leveransens projektledare och säljarna ska ha en gemensam 

bild av den produkt som ska levereras till kunden. 

Detaljerad lösningsdesign och planering av leveransen 

Leveransens projektledare tar nu fram en så kallad low-level-design (LLD) som beskriver hur 

lösningen ska implementeras i detalj. LLD baseras på den information som finns i HLD och det som 

har överenskommits i överlämningsmötet. Baserat på LLD tas en projektplan för leveransen fram. 

Efter att projektplanen är klar ska kunden meddelas om de delar av leveransen som de måste 

förbereda sig på. Kunden ska också informeras om de delleveranser och deadlines som finns för 

projektet. 
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Implementering och testning av lösningen 

Efter att projektplanen är accepterad av kunden och godkänd av Aptilo påbörjas implementeringen 

och testningen av lösningen.  

Det sker oftast delleveranser med egna acceptanstest under leveransens gång. Anledningen till att 

leveransen sker på det sättet är att Aptilo inte vill sitta med ett gigantiskt acceptanstest i slutet och 

upptäcka att kunden är missnöjd med delar som de lätt kunna åtgärda tidigt i leveransen. Det är 

också ett sätt att försäkra sig om att leveransen sker som den ska, att det som levereras är det som 

kunden vill ha. I delleveranserna försäkrar sig Aptilo även om att systemen fungerar som de ska och 

att leveransen sker enligt tidsplanen. Ytterligare en anledning till delleveranserna är att minska 

risken att kunden kommer med kritiska invändningar i slutet av projektet när leveransen anses klar. 

Om det i leveransen dyker upp problem som kräver förändringar i den kontrakterade produkten 

måste säljaren kliva in och komplettera försäljningen. Det sker i en snabbare och mindre version av 

försäljningsprocessen. Dessa förändringar måste godkännas av både Aptilo och kunden, eftersom de 

ofta kan innebära förändringar i kostnader, priser och leveranstider. 

Acceptanstest och beslut att påbörja kommersiell drift 

Till slut kommer leveransen till en punkt då Aptilo anser att produkten som har levererats stämmer 

med den produkt som beskrivs i LLD och kontraktet. Kunden ska då genomföra ett slutgiltigt 

acceptanstest på den levererade lösningen. När kunden har accepterat leveransen förbinder de sig 

att betala enligt de villkor som står i kontraktet och kommersiell drift kan påbörjas. 

Överlämning till support 

När leveransen anses klar och kunden har beslutat att påbörja kommersiell drift av produkten samlar 

leveransens projektledare ihop projektdokumenten på en gemensam plattform och caset lämnas 

över till support. Supportavdelningen är nu ansvarig för uppehållet av produkten. 

Supportavdelningen är också ansvarig för att hantera problem som dyker upp. Om det krävs 

nyförsäljning för att komplettera kundens existerande system vidarebefordras kunden till den 

ansvarige säljaren och försäljningsprocessen startar på nytt. 

5.1.2 Upplevda problem 

Under intervjuernas gång uttryckte intervjupersonerna fem upplevda problem kring Aptilos 

försäljningsprocess. Dessa problem beskrivs nedan. 

Det första uttryckta problemet är att all nödvändig information inte följer med i överlämningen till 

leveransen vilket kan leda till att den som tar över leveransen inte förstår, eller missuppfattar, vad 

det är som kunden vill ha. Det här problemet anses härstamma i att leveransavdelningen är en 

mycket ny avdelning hos Aptilo. Tidigare har leveransen skötts av de säljingenjörers som designade 

lösningen för kunden eller av support tekniker. Eftersom leveransavdelningen är ny har Aptilo inte 

någon större erfarenhet kring överlämningarna och vilken information som är viktig att lämna 

vidare. 

Det andra upplevda problemet är att det finns en hel del otydlighet kring terminologi i företaget och 

att samma dokument hade olika namn beroende på vem som diskuterade dem, samt att olika 

dokument hade samma namn beroende på vem som refererade till dem. Det här upptäcktes under 
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intervjuerna då olika intervjupersoner använde olika begrepp. Det ledde till en hel del förvirring 

under intervjuernas gång. En del av det problemet tros härstamma i att det används en hel del 

svengelska termer på Aptilo. En annan orsak tros vara att säljarna anpassar sig efter de termer som 

kunden använder för att göra det lättare för kunden att förstå vilka dokument som diskuteras. 

Ytterligare en anledning till problemet är att Aptilo inte har haft tydligt uttalade namn för de 

dokument som diskuteras vilket leder till att intervjupersonerna använder begrepp som de har lärt 

sig tidigare i sin karriär. 

Det tredje upplevda problemet som togs upp under intervjuerna var otydliga ansvarsgränser för den 

nuvarande processen. Intervjupersonerna ansåg, i flera fall, att det var otydligt kring vilka 

arbetsuppgifter som var deras ansvar att genomföra. I vissa fall ansågs det även att de uttalade 

ansvaren inte stämde med de faktiska ansvaren.  

Det fjärde upplevda problemet är att det inte är ovanligt att kunden vill påbörja kommersiell drift av 

Aptilos system innan de har accepterat hela leveransen. Det leder till ett problem eftersom 

leveransen då måste lämna över det som de har till support innan leveransen är klar. Det leder också 

till problemet att slutfaktureringen inte kan ske eftersom kunden inte har accepterat leveransen. 

Den här situationen hanteras inte riktigt av Aptilo i dagsläget, enligt intervjupersonerna, och 

kommersiell drift påbörjas, allt som oftast, när kunden vill det, så länge leveransen anses vara 

tillräckligt klar.  

Det femte upplevda problemet är att kunder inte accepterar leveranserna. En möjlig anledning är att 

det inte har skett någon uttalad övervakning och styrning av stegen i processen. Att kunderna inte 

accepterar leveranserna har, i sin tur, lett till att Aptilo inte har kunnat skicka ut slutfakturorna för 

leveranserna. Intervjupersonerna anser att det, till viss del, kan bero på att säljarna inte tydligt nog 

har förklarat vad produktens och leveransens omfattning kommer att vara. Det tros ha lett till att 

kunderna haft för höga förväntningar på produkten vilket gör att de inte accepterar leveransen. Det 

anses också bero på att kraven för acceptans har varit otydligt definierade i kontrakten och därför 

har det varit otydligt vad det faktiskt är som motsvarar acceptans från kunden. 

5.2 Försäljningsprocessen enligt Aptilos ledning  
Straks innan examensarbetets start hade Aptilos ledning beslutat att designa om 

försäljningsprocessen. Ledningens försäljningsprocess var kommunicerad till säljarna och 

försäljningsarbetet hade börjat anpassa sig efter den. Ledingens process togs fram av chefer från 

ekonomiavdelningen, säljavdelningen och leverans/serviceavdelningen. Intervjuer med dessa 

personer samt interna dokument kring den framtagna processen har legat till grund för den 

processkarta som presenteras i Figur 5.2. 
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Figur 5.2 Försäljningsprocessen enligt Aptilos ledning 

Aptilos ledning anser att försäljningsprocessen startar när kunden visar ett formellt intresse för 

Aptilo och Aptilos produkter och slutar när leveransen är avklarad och kunden har lämnats över till 

support samt att den avslutande betalningen är registrerad. Det innebär att leveransen är en del av 

försäljningsprocessen. Anledningen till att leveransen och betalningarna är knutna till 

försäljningsprocessen är att Aptilo har haft problem med kundacceptansen samt att kunder inte 

betalar fakturor. Syftet med att knyta leveransen till försäljningsprocessen är att det tros skapa en 
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större ansvarskänsla hos säljarna för att de lösningar som säljs och att läsningarna faktiskt kan 

levereras samt att de lever upp till kundens förväntningar. Ett annat syfte med ledningens 

försäljningsprocess är att det ska finnas formella beslutspunkter där det måste tas ställning till 

kunden och projektets fortskridande. 

Enligt Aptilo är det säljaren som är ansvarig för att driva processen framåt till dess att kunden lämnas 

över till leveransens projektledare, varpå leveransens projektledare är ansvarig för att driva 

leveransdelen av processen. Överlämningen till leveransens projektledare sker i samband med att 

det beslutas att leveransprojektet ska påbörjas (TG 2). Det innebär inte att säljarens ansvar för den 

sålda produkten tar slut när leveransen påbörjas, eftersom säljarna är ansvariga för den produkt som 

de har sålt och vad de har lovat kunden samt att de olika fakturorna skickas ut och betalas. Det gör 

att säljarnas ansvar för det individuella försäljningsprojektet inte tar slut förrän den sista betalningen 

har registrerats. Det innebär också att säljarna har ett övergripande ansvar för att det levererade 

produkten faktiskt stämmer med det som har sålts och det som kunden förväntar sig. 

Start 

Försäljningsprocessen startar först när kunden har visat ett formellt intresse för att göra affärer med 

Aptilo. Innan dess sker, så kallat, pre-sales-arbete som huvudsakligen sköts av 

marknadsföringsavdelningen. Det formella intresset från kunden visas genom att kunden skickar in 

antingen en formell begäran på mer information eller en offertbegäran. Det formella intresset kan 

komma in på två sätt. Antingen genom att kunden identifierar ett behov och kontaktar Aptilo 

(reaktivt förfarande) eller genom att Aptilo identifierar kunden som intressant, kontaktar kunden 

och arbetar för att kunden ska begära antingen mer information eller en offert (proaktivt 

förfarande). 

Utvärdering 

Efter att kunden har visat ett formellt intresse ska kunden och deras projekt utvärderas. Den här 

utvärderingen är en typ av riskbedömning för kunden och affären. Det finns flera intressenter som 

vill ha in information i samband med utvärderingen och det är säljarna som är ansvariga för att ta 

fram informationen. Anledningen till att säljarna är ansvarig för framtagningen av informationen är 

att det är den informationen som kommer att ligga till grund för beslutet att satsa på kunden och 

den specifika affären. Utvärderingen ska omfatta kunden och dess interna projekt, marknaden. Det 

ska även ske en preliminär uppskattning av leveransprojektets omfattning. 

Den information som krävs till underlag för beslutet är följande: 

 Generell information om kunden och deras verksamhet. 

 Kundens finansiella situation. 

 Var i den interna processen kunden befinner sig, det vill säga vilken mognadsgrad kunden 

har? Har de ett faktiskt projekt klart eller undersöker de endast framtida möjligheter? 

 En uppskattning av den finansiella omfattningen för projektet. 

 En uppskattning på vad som kommer att ingå i leveransen och preliminär leveranstid. 

 Potentiella kanalkonflikter ska identifieras. Kanalkonflikter uppstår när kunden erbjuds 

Aptilos produkter från flera fronter, till exempel från Aptilos själva samt flera av deras 

partners. I sådana fall kan Aptilo behöva ge upp kunden för att behålla relationen med sina 

partners. 
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Syftet med utvärderingen av kunden är att fastställa att säljaren anser att det kommer att bli en affär 

och ett kontrakt av det som kunden presenterar. 

TG 0 – Ska Aptilo satsa på kunden? 

När säljaren anser sig vara klar med underlaget för grindbeslutet (TG 0) kallar säljaren till ett möte. 

Beroende på projektets omfattning och hur kunden ser ut kan mötet vara antingen ett fysiskt möte 

eller ett dokument som skickas till de som ska fatta beslutet. Om den efterfrågade produkten inte 

anses vara en standardprodukt är det den regionsansvarige säljchefen som ska fatta beslutet om att 

satsa på kunden. Annars fattas beslutet av den ansvarige säljaren. Om det beslutas att Aptilo ska gå 

vidare med kunden ska det också beslutas hur kraftigt Aptilo ska satsa på kunden, vilket kommer att 

påverka de resurser som säljaren kommer att ha tillgång till under resten av försäljningen samt hur 

kunden ska prioriteras. 

Offerering 

Efter att Aptilo har beslutat att de ska gå vidare med kunden ska de få in en offertbegäran varpå 

offereringsprocessen påbörjas. Det är säljaren som är ansvarig för att samla ihop den information 

som ska ingå i offerten och säljingenjören är ansvarig för lösningsförslaget som ingår i offerten. För 

att säljingenjören ska kunna ta fram ett lösningsförslag måste den efterfrågade produkten 

undersökas och det måste fastställas om den efterfrågade produkten är en standardprodukt eller 

inte. Det innebär att det, i offereringen, ska fastställas vad det är som kunden efterfrågar och 

förväntar sig att Aptilo ska leverera.  

Om produkten inte är en standardprodukt måste produktavdelningen kontaktas för uppskattning 

kring utvecklingstid och kostnader. Leveranstiden samt kostnader för projektet ska uppskattas för att 

kunna göra den uppskattningen måste säljaren kontakta servicesavdelningen som är ansvariga för 

leveransen.  

Priset och betalningsvillkoren som Aptilo vill ha ska fastställas och godkännas av en kreditkommitté. 

De betalningskrav som illustreras i processen är Aptilos standardkrav. Kraven kan ändras beroende 

på vad som har förhandlats i kontraktet, men det sker inte några betalningar innan ett kontrakt är 

skrivet. 

TG 1 – Ska offerten skickas till kunden? 

Efter att offerten är sammanställd och säljaren anser att den är komplett kallas det till ett 

grindbeslut (TG 1). Vem som har behörighet att godkänna offerten beror i huvudsak på tre saker: det 

offererade priset, om produkter är en standardprodukt eller inte och om det ingår så kallad 

managed service. Managed Service är när Aptilo kommer att sköta den dagliga driften av kundens 

Aptilo-system efter att produkten har levererats. Om managed service ingår i produkten eller om det 

offererade priset överstiger 350 tusen dollar ska offerten godkännas av försäljningschef, 

verkställande direktör och verksamhetschef. Det är viktigt att alla delar av offerten är godkända av 

de intressenter som berörs av dem eftersom Aptilo är legalt bundna till offerten så länge den är 

giltig. 

Förhandling och kontraktskrivning 

Efter att offerten har skickats sker inget arbete innan kunden återkommer med följdfrågor och 

förhandlingar. Efter att förklaringar och förtydningar har gjorts och förhandlingarna har avslutats 
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avvaktar säljaren återigen respons från kunden som då meddelar huruvida Aptilo har valts som 

leverantör eller ej, varpå kontraktsskrivningsprocessen påbörjas.  

Förhandlingarna kring kontraktet utgår från ett standardkontrakt som kommer antingen från Aptilo 

eller från kunden. Båda parterna brukar vilja använda sitt egna kontrakt då det oftast är mer 

fördelaktigt för dem. De delar i kontraktet som alltid förhandlas är priset och villkor för acceptans. 

Kontraktskrivningsprocessen och förhandlingarna kring den kan vara en mycket långdragen process. 

Enligt Säljare 2 har Aptilo råd att ta sin tid och vara noggranna när processen har kommit så här 

långt. Enligt Säljare 2 är anledningen till det är att om processen har kommit så långt som 

kontraktskrivningen så har kunden egentligen redan bestämt sig och chansen att kunden byter 

leverantör bedömer Säljare 2 som liten. 

TG 2 – Ska leveransprojektet påbörjas? 

Efter att kontraktet är skrivet ska säljaren gå igenom sina dokument och beslutet att 

leveransprojektet kan påbörjas ska fattas (TG 2). De som har behörighet att fatta beslutet är 

ekonomichefen och leveranschefen. För att leveransen ska få påbörjas måste säljaren kontrollera att 

det har kommit in en inköpsorder och att det finns ett kontrakt.  

Överlämning till leveransens projektledare samt Low-level-design och projektplanering 

Efter att det har beslutats att leveransprojektet kan påbörjas lämnas arbetet över till leveransens 

projektledare som kallar till ett start-upp-möte. I det mötet gås kundens problem igenom och det 

bestäms hur problemet ska lösas på detaljnivå. Den detaljerade beskrivningen av lösnignen 

dokumenteras i ett så kallat low-level-design-dokument (LLD). För att garantera att det går att 

implementera den slutgiltiga produkten ska säljingenjören som har designat lösningen och säljaren 

som har sålt lösningen måste vara med och ta fram LLD-dokumentet. Dessutom är det säljaren och 

säljingenjören som bäst vet vad som har lovats kunden i försäljningsprocessen.  

Leveransprojektet ska i det här stadiet planeras så att det inför implementeringen finns en tidsplan, 

interna resurser är uppbokade samt att villkor och ansvar är uppsatta. 

Leverans1 och Ekonomi1 skiljer på TG 2 beslutet att starta leveransen och start-upp-mötet där 

överlämningen till leveransens projektledare sker, men det gör inte Säljare1. Leverans1 anser att det 

är i det här stadiet som förskottsbetalningen ska ha kommit in, men Ekonomi1 anser att kravet på 

att förskottsbetalningen ska vara registrerad i samband med att implementeringen ska ske. 

TG 3 – Ska implementeringen påbörjas? 

Efter att LLD-dokumentet har tagits fram och godkänts fattas beslutet att implementera lösningen 

hos kunden (TG 3). För att beslutet att påbörja implementeringen ska fattas måste det finnas ett 

LLD-dokument och en projektplan för leveransen som båda har godkänts av kunden. Den som har 

den slutgiltiga behörigheten att fatta beslut kring start av implementering är leveransens 

projektledare. 

Implementering och testning 

I samband med att det beslutas att påbörja implementeringen aktiveras testlicensen för mjukvaran 

och fakturan för testlicensen skickas. Det ska också fastställas att kunden är redo att ta emot de 

personer från Aptilo som ska implementera lösningen.  
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Det sker tester under leveransens gång för att kontrollera att lösningen fungerar som den ska och 

när Aptilo anser att leveransen är klar meddelas kunden att det är dags för dem att genomföra 

acceptanstest. Efter acceptanstestet korrigeras de delar som kunden inte accepteras och nytt 

acceptanstest begärs. Den cykeln fortsätter till dess att leveransen har passerat acceptanstestet 

varpå projektdokumentationen samlas ihop och överlämningen till supportavdelningen sker. I det 

här stadiet ska det inte längre finnas något kvar för Aptilo att leverera. 

TG 4 – Kan kommersiell drift påbörjas? 

Innan beslutet att Aptilo är redo för att kunden ska påbörja kommersiell drift av produkten (TG 4) 

kan fattas måste projektet överlämnats till support och betalningen för testlicensen måste vara 

registrerad. Anledningen till att projektet måste vara överlämnat till support är att kommersiellt 

bruk av produkten inte får pågå utan att det finns supportpersonal som kan hjälpa till om det dyker 

upp problem. Det sker ett formellt möte mellan leveransen och support inför kommersiell drift där 

projektet överlämnas till supportavdelningen. 

Starta kommersiell drift och avsluta leverans, Är alla betalningar registrerade? Samt Slut 

Efter att grinden för kommersiell drift har passerats påbörjas supporttjänsterna för kunden och 

produktlicensen aktiveras och faktureras.  

Det är inte ovanligt att det förekommer en garantitid i kontraktet där den ska ha passerat innan den 

sista fakturan kan skickas. När den slutgiltiga betalningen har registrerat och det inte finns några 

utomstående betalningar för kunden anses försäljningsprocessen avslutad och kunden och caset är 

helt överlämnat till support. Om kunden kommer tillbaka och vill göra merköp startar hela 

försäljningsprocessen om från början. 
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6 Analys 
Analyskapitlet börjar med jämförelser mellan ledningens försäljningsprocess och de 

teoretiska modellerna för försäljningsprocessen som presenterats i den teoretiska 

referensramen. Analyskapitlet innehåller även en jämförelse mellan ledningens 

försäljningsprocess och Stage-Gate®-processen följt av en jämförelse mellan 

ledningens försäljningsprocess och Aptilos faktiska försäljningsprocess . Jämförelserna 

sker grafiskt följt av en bristlista med en sammanfattande text . 

6.1 Ledningens försäljningsprocess och försäljningsprocessen enligt Olde 

(2003) 
En tydlig skillnad som går att se i den grafiska representationen av de två processerna är att 

marknadsföring ingår i Oldes (2003) process, men inte i Aptilos process, se Figur 6.1. En annan tydlig 

skillnad är att leveransen inte ingår i försäljningsprocessen enligt Olde (2003), vars 

försäljningsprocess slutar med kundvård efter att kontraktet är skrivet. Kundvård ingår inte som ett 

uttalat process steg i ledningens försäljningsprocess. I Oldes (2003) process finns det inte några 

tydligt representerade beslutspunkter i processkartan. Ytterligare skillnader dokumenteras i Tabell 

6.1 och Tabell 6.2. 

 

Figur 6.1 Grafisk representation av ledningens försäljningsprocess och försäljningsprocessen enligt Olde (2003, s. 26) 

Ledningens försäljningsprocess och försäljningsprocessen enligt Olde (2003, p.26)
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Tabell 6.1 Aktivitetsjämförelse av ledningens försäljningsprocess och försäljningsprocessen enligt Olde (2003, s. 26) 

Ledningens 
försäljningsprocess 

Försäljningsprocessen 
enligt Olde (2003) 

Skillnader mellan processerna 

Start Start  Hos Aptilo startar försäljningsprocessen med att formell 
kontakt med kunden sker. 

 Enligt Olde (2003) startar försäljningsprocessen med att 
rätt information finns ute på marknaden. 

 Marknadsföring  Aptilo anser inte att marknadsföringen är en del av 
ledningens försäljningsprocess.  

 Olde (2003) anser att marknadsföringen ska tillhöra 
försäljningsprocessen. 

Utvärdering Kundanalys  Enligt Olde (2003) ska säljarna redan i kundanalysen 
undersöka den efterfrågade.  

 I ledningens försäljningsprocess är det inte ett uttalat 
krav att säljaren ska undersöka det som kunden 
efterfrågar.  

TG 0 - Ska Aptilo satsa på 
kunden? 

  Olde (2003) har inte några uttalade beslutspunkter i sin 
grafiska representation av försäljningsprocessen. 

Offerering Definition  I Oldes (2003) försäljningsprocess kan definitionsfasen 
motsvara offereringsprocessen i ledningens 
försäljningsprocess. Men det ingår inte uttryckligen en 
offert i Oldes (2003) försäljningsprocess. 

TG 1 - Ska offerten skickas 
till kunden? 

  Enligt Olde (2003) finns det inget uttalat beslut att 
offerten ska skickas till kunden. 

Förhandling och 
kontraktskrivning 

 Definition 

 Åtagande 

 Signering 

 Enligt Olde Ingår även en del förhandlingar i den del av 
processen som berör definieringen av kundens problem. 

 Hos Aptilo sker det inga förhandlingar innan offerten är 
klar och inskickad till kunden. 

 Aptilos förhandlings- och kontraktskrivningsprocess kan 
matchas med Oldes (2003) definitions-, åtagande- och 
signeringssteg. 

 Efter att kontraktet är skrivet anser Olde (2003) att 
säljarens arbete med att driva arbetet vidare tar slut. 

TG 2 - Ska 
leveransprojektet 
påbörjas? 

  Ingen av dessa processteg och beslutgrindar ingår i 
försäljning processen enligt Olde (2003). 

Överlämning till 
leveransens projektledare 

 

Low-level-design och 
projektplanering 

 

TG 3 - Ska 
implementeringen 
påbörjas? 

 

Implementering och 
testning 

 

TG 4 - Kan kommersiell 
drift påbörjas? 

 

Starta kommersiell drift 
och avsluta leverans 

 

Är alla betalningar 
registrerade? 
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Tabell 6.2 Fortsättning av Tabell 6.1 

Ledningens 
försäljningsprocess 

Försäljningsprocessen 
enligt Old e (2003) 

Skillnader mellan processerna 

 Kundvård  I det här stadiet anser Olde (2003) att säljarens uppgift 
är att vårda kundens relation med företaget och att 
förutsäga nya funktionaliteter och produkter som 
kunden kan behöva. 

 Hos Aptilo sker det inte någon uttalad kundvård som en 
del av försäljningsprocessen, men det kan tänkas tillhöra 
supporten vars uppgift är att underhålla kundens köpta 
produkt. 

Slut Slut  Olde (2003) anser att försäljningsprocessen är klar i 
samband med den pågående kundvården. 

 Aptilo anser att försäljningsprocessen avslutas när alla 
kundens betalningar är registrerade. 

Aptilo anser inte att marknadsföringen är en del av ledningens försäljningsprocess. Olde (2003) 

anser att marknadsföringen ska tillhöra försäljningsprocessen eftersom syftet med 

marknadsföringen är att generera och kvalificera potentiella kunder. Hos Aptilo genererar 

marknadsföringen potentiella kunder, men dessa kvalificeras av säljarna i utvärderingsfasen efter att 

de har visat ett formellt intresse. 

Enligt Olde (2003) ska säljarna redan i kundanalysen undersöka den efterfrågade produkten i syfte 

att se om det ligger inom ramarna av vad företaget kan tänkas leverera. I ledningens 

försäljningsprocess är det inte ett uttalat krav att säljaren ska undersöka det som kunden 

efterfrågar. Men eftersom det ska uppskattas leveranstider och kostnader för projektet är det inte 

orimligt att säljaren faktiskt till viss del undersöker den efterfrågade produkten. 

Olde (2003) har inte några uttalade beslutspunkter i sin grafiska representation av 

försäljningsprocessen. Enligt Olde (2003) måste företaget ta ställning till huruvida de ska satsa på 

kunden, dra sig ur eller avvakta, vilket innebär att det är ett uttalat beslut trots att det inte finns 

dokumenterat i processkartan. 

Det är i definitionsfasen som kundens problem ska undersökas på djupet och en lösning ska tas fram 

(Olde, 2003). Hos Aptilo sker det i offereringen. Enligt Aptilo är en viktig del av offereringen är att ta 

fram priser och betalningsvillkor. Olde (2003) uttrycker inte att det ska ingå priser och 

betalningsvillkor i definitionsfasen. 

I definitionsfasen ingår även förhandlingar med kunden med syfte att identifiera överkomma de 

hinder som finns för försäljningen (Olde, 2003). Även förtydliganden kring den lösning som 

presenteras för kunden i de fall där lösningen inte är tillräckligt tydlig eller kundens behov har 

missuppfattats (Olde, 2003). Även hos Aptilo sker förhandlingar med kunden och förtydliganden av 

den offererade produkten. Oldes (2003) åtagande- och signeringsfas kan tänkas motsvara Aptilos 

förhandlings- och kontraktskrivningsprocess. 

Enligt Olde (2003) firas signeringen av avtalet i många fall, hur tydligt firandet är beror oftast på 

avtalets storlek samt traditionerna och kulturen i företaget och landet. Hos Aptilo sker det inte något 

uttalat firande av signeringen. 
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Efter att kontraktet är skrivet anser Olde (2003) att försäljningsfasen endast har kundvård kvar. Med 

andra ord ingår inte leverans i försäljningsprocessen över huvud taget. Vilket är anledningen till att 

inga av Aptilos processteg som rör leveransdelen av processen kan kopplas till Oldes (2003) 

försäljningsprocess. 

I kundvårdsfasen hävdar Olde (2003) att säljarens uppgift är att vårda kundens relation med 

företaget och att förutsäga nya funktionaliteter och produkter som kunden kan behöva. Hos Aptilo 

sker det inte någon uttalad kundvård som en del av försäljningsprocessen, men det kan tänkas 

tillhöra supporten vars uppgift är att underhålla kundens köpta produkt. Hos Aptilo upptäcks 

majoriteten av möjligheterna till merförsäljning under supportarbetets gång. 

6.1.1 Sammanfattning av lärdomar från Olde (2003) 

Den största och tydligaste skillnaden mellan ledningens försäljningsprocess och Oldes (2003) process 

är att det inte ingår någon leverans i Oldes (2003) process. För övrigt sker det ett antal saker i 

försäljningsprocessen enligt Olde (2003) som kan tas vara på och som det går att lära sig av. Dessa är 

följande: 

1. Enligt Olde (2003) ska Marknadsföring ingå i försäljningsprocessen. Anledningen till det är 

att marknadsföringens syfte är att generera nya kunder vilket gör att 

marknadsföringsavdelningen kan lära sig vilken information som kunderna vill ha genom att 

observera försäljningen. 

 

2. Den efterfrågade produkten utvärderas tidigt i processen för att se om det som kunden vill 

ha ligger inom ramarna av det som företaget kan leverera. Om produkten inte gör det är det 

inte någon idé för företaget att gå vidare med kunden eftersom det inte kommer att bli 

någon affär. 

 

3. Olde lägger vikt vid att kunden ska känna att säljarna samarbetar med dem och att säljaren 

verkligen försöker att hjälpa kunden att hitta en lösning på kundens problem. Anledningen 

till att Olde (2003) anser att det är viktigt är att kunden och säljaren då arbetar mot ett 

gemensamt mål, vilket är att eliminera de hindren som finns för att sluta avtal.  

 

4. Enligt Olde (2003) ska signering av avtal firas tillsammans med kunden. Anledningen till det 

är för att det blir ett avslut på försäljningsarbetet. Det är viktigt att säljaren är lyhörd och 

observant så att de vet vad kunden förväntar sig i samband med signeringen. Storleken och 

typen av firande beror till stor del på hur traditionen och kulturen i kundens företag och land 

ser ut samt storleken på affären. 

 

5. Enligt Olde (2003) är kundvården en viktig del av försäljningsprocessen eftersom dess 

uppgift är att vårda relationen som företaget har med kunden genom att säljaren har 

kontinuerlig kontakt med kunden efter att affären är klar. Olde (2003) anser att den här 

typen av kundvård leder till nya affärsmöjligheter med kunden eftersom säljaren då 

kontinuerligt uppdaterar kunden med information samt har möjligheten att förutsäga 

potentiella problem och behov som kunden kan ha. 
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6.2 Ledningens försäljningsprocess och försäljningsprocessen enligt 

Selden (2000) 
Även i Seldens (2000) försäljningsprocess ingår det inte några beslutspunkter i den grafiska 

representationen, se Figur 6.2. En annan tydlig skillnad är att Seldens (2000) process är cyklisk. 

Selden (2000) har precis som Aptilo inkluderat leverans som ett steg i försäljningsprocessen. Även 

fakturering är inkluderat i Seldens (2000) försäljningsprocess. Ytterligare skillnader dokumenteras i 

Tabell 6.3. 

 

Figur 6.2 Grafisk representation av ledningens försäljningsprocess och försäljningsprocessen enligt Selden (2000, s. 59) 
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Tabell 6.3 Aktivitetsjämförelse av ledningens försäljningsprocess och försäljningsprocessen enligt Selden (2000, s. 59) 

Ledningens 
försäljningsprocess 

Försäljningsprocessen 
enligt Selden (2000) 

Skillnader mellan processerna 

Start   

 Attrahera potentiella 
kunder (marknadsföring) 

 Att attrahera potentiella kunder till företaget anser 
Selden (2000) vara en viktig del av 
försäljningsprocessen. 

Utvärdering Genomför initial ömsesidig 
granskning (försäljning) 

 Kundens problem och önskemål ska undersökas för att 
se om det passar företagets profil (Selden, 2000). 

TG 0 - Ska Aptilo satsa på 
kunden? 

  Selden (2000) har inte några uttalade beslutspunkter i 
sin grafiska representation av försäljningsprocessen. 

Offerering  Koordinera komplett 
behovsanalys (försäljning) 

 Konfigurera lösning 
(utveckling) 

 Undersök kundens 
kreditvärdighet (ekonomi) 

 Presentera 
lösningen/offerten för 
kunden (försäljning) 

 Selden (2000) har delat upp offereringen i tre 
huvudsakliga aktiviteter. 

 Selden (2000) undersöker kundens ekonomiska grund, 
vilket hos Aptilo görs i den initiala utvärderingen. 

 Selden (2000) presenterar läsningen för kunden. Det 
specificeras inte hur presentationen ska gå till. 

 Aptilo specificerar att skicka offerten till kunden. 

TG 1 - Ska offerten skickas 
till kunden? 

  Selden (2000) har inte några uttalade beslutgrindar i sin 
försäljningsprocess. 

Förhandling och 
kontraktskrivning 

Godkänna/sluta avtal 
(försäljning) 

 

TG 2 - Ska 
leveransprojektet 
påbörjas? 

  

Överlämning till 
leveransens projektledare 

  

Low-level-design och 
projektplanering 

 
 

 Leverans och underhåll av 
produkten (kundtjänst) 

 

 Generera fakturor/ ta 
emot betalning (ekonomi) 

 

TG 3 - Ska 
implementeringen 
påbörjas? 

Implementering och 
testning 

TG 4 - Kan kommersiell 
drift påbörjas? 

Starta kommersiell drift 
och avsluta leverans 

Är alla betalningar 
registrerade? 

Slut   Seldens (2000) process är cyklisk. 

Precis som Olde (2003) inkluderar Selden (2000) attraheringen av kunder, även känt som 

leadgenerering, i försäljningsprocessen. Selden (2000) säger att arbetet med att attrahera kunder 

huvudsakligen tillfaller marknadsföringsavdelningen och att kontakten med säljarna först sker när 

kunden kontaktar företaget. Det är i och med den kontakten som Aptilo anser ledningens 

försäljningsprocess starta. 

Precis som Olde (2003) anser Selden (2000) att den initiala undersökningen ska fokusera på huruvida 

kundens problem och önskemål passar för företaget produkter. 

Selden antyder i sin text att det ska fattas ett beslut kring huruvida kunden och deras problem är 

lämpliga för företaget baserat på den tidigare undersökningen, men det är inte ett uttalat beslut. Till 

skillnad från Aptilo och Olde (2003) som har det som ett uttalat beslut. 
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Enligt Selden (2000) är det först efter att det har beslutats att det finns en möjlighet till att göra 

affärer med kunden som det görs en djupare granskning av kunden och deras specifika problem. Det 

är också först nu som andra avdelningar blandas in i undersökningen. 

Enligt Selden undersöks nu kundens kreditvärdighet, men hos Aptilo undersöks kreditvärdigheten i 

den initiala undersökningen av kunden. Det är även här som säljingenjörerna tar fram en lösning på 

kundens problem. Det är säljarens uppgift att koordinera behovsanalysen och sammanställa offerten 

och pressentera den för kunden. 

Seldens (2000) försäljningsprocess har inte några uttalade beslutsgrindar i sin process där de stannar 

upp och utvärderar hur arbetet ser ut, till skillnad från ledningens försäljningsprocess där det finns 

fem beslutsgrindar. 

Efter att kunden har accepterat offerten skrivs kontraktet. Selden (2000) tar inte upp förhandlingar 

kring offerten och kontraktet, men enligt Aptilo sker det alltid förhandlingar innan kunden 

accepterar offerten och innan ett kontrakt skrivs. 

Selden (2000) inkluderar leverans av produkten och fakturering i försäljningsprocessen, till skillnad 

från Olde (2003). Seldens (2000) två processteg, leverans och underhåll av produkt och generering 

av fakturor och registrering av betalningar, kan matchas mot de processteg hos Aptilo som följer 

överlämningen till leveransens projektledare. 

Seldens (2000) försäljningsprocess slutar inte, istället är den cyklisk och det faller till säljarna att 

vårda kunden och generera mer köp från redan etablerade kunder. Under försäljningsprocessens 

gång anser Selden (2000) att marknadsföringsavdelningen ska observera försäljningen och 

merköpen så att de kan lära sig hur marknaden och behoven ser ut och därför attrahera fler nya 

kunder. Det görs inte uttalat av Aptilo. 

6.2.1 Sammanfattning av lärdomar från Selden (2000) 

I försäljningsprocessen enligt Selden (2000) sker det ett antal saker som kan tas vara på och som det 

går att lära sig av. Dessa är följande: 

1. Precis som Olde (2003) anser Selden (2000) att marknadsföring är en del av 

försäljningsprocessen. Utöver det anser Selden (2000) att marknadsföringsavdelningen bör 

vara delaktiga och observera försäljningsprocessen i ett lärande syfte så att de kan förse 

marknaden med den information som behövs och efterfrågas. 

 

2. Selden (2000) anser även att kundens problem och önskemål ska undersökas tidigt i 

försäljningsprocessen för att sortera ut de kunder som har problem eller önskemål som inte 

passar företagets profil. 

 

3. Till skillnad från Olde (2003) inkluderar Selden (2000) leveransen av produkten i 

försäljningsprocessen. Selden inkluderar även underhållet av produkten i 

försäljningsprocessen. Hos Aptilo motsvaras underhållet av supportprocessen, som inte är 

inkluderad i ledningens försäljningsprocess. 
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4. Selden (2000) har kopplingar till ekonomi i sin försäljningsprocess genom att inkludera 

fakturering och registrering av betalningar i processen.  

6.3 Ledningens försäljningsprocess och 

konsulttjänsteförsäljningsprocessen enligt Sköld (2011) 
I Skölds (2011) tjänsteförsäljningsprocess ingår det som tidigare inte några beslutspunkter i den 

grafiska representationen bortsett från den sista grinden som inte ingår i ledningens 

försäljningsprocess, se Figur 6.3. Skölds (2011) försäljningsprocess skiljer sig från de tidigare 

försäljningsprocesserna i att den fokuserar på försäljning av tjänster, mer specifikt konsulttjänster. 

Ytterligare skillnader dokumenteras i Tabell 6.4. 

 

Figur 6.3 Grafisk representation av ledningens försäljningsprocess och konsulttjänsteförsäljningsprocessen enligt Sköld 
(2011, s. 73) 
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Tabell 6.4 Aktivitetsjämförelse av ledningens försäljningsprocess och konsulttjänsteförsäljningsprocessen enligt Sköld 
(2011, s. 73) 

Ledningens 
försäljningsprocess 

Konsulttjänsteförsäljningsprocessen Skillnader mellan processerna 

Start   

Utvärdering  Söka och kvalificera 
affärsmöjligheter 

 Identifiera reella behov 

 Skölds (2011) försäljningsprocess starta med 
sökandet och kvalificeringen av affärsmöjligheter. 

 Sköld (2011) anser att det är viktigt att skapa en 
gemensam behovsbild med kunden innan 
offereringen. 

TG 0 - Ska Aptilo satsa på 
kunden? 

  Det här beslutet finns inte uttalat i Skölds process, 
men det antyds att beslutet görs. 

Offerering  Skapa erbjudande 

 Kommunicera erbjudandet 

 I båda processerna ska det tydligt förklaras vad 
som ingår i offerten, vad det kommer att kosta, hur 
leveransen kommer att gå till och vilka krav det 
finns på kunden för leveransen. 

TG 1 - Ska offerten skickas 
till kunden? 

  Sköld (2011) har inte några uttalade beslutgrindar i 
sin försäljningsprocess. 

Förhandling och 
kontraktskrivning 

Förankra, förhandla och avtala  

TG 2 - Ska 
leveransprojektet 
påbörjas? 

  

Överlämning till 
leveransens projektledare 

Leverera och konsumera erbjudande  Leveransen enligt Sköld (2011) har inte någon 
ekonomisk koppling. 

 Leveransen Aptilo är uppdelad i flera steg i 
försäljningsprocessen. 

 Fortsatt kontakt mellan säljare och kund (Sköld, 
2011). 

 

Low-level-design och 
projektplanering 

TG 3 - Ska 
implementeringen 
påbörjas? 

Implementering och 
testning 

TG 4 - Kan kommersiell 
drift påbörjas? 

Starta kommersiell drift 
och avsluta leverans 

Är alla betalningar 
registrerade? 

  Sköld (2011) har inte någon direkt ekonomisk 
koppling i sin process. 

 Kvaliteten > förväntningarna eller ej  Följ upp klagomål och identifierade brister för att 
förbättra kvaliteten (Sköld, 2011). 

Slut   Skölds (2011) försäljningsprocess kan även den ses 
som cyklisk, i de fall där kunden är nöjd. 

Som de tidigare försäljningsprocesserna inkluderar Sköld (2011) sökandet av kunder i sin process, 

med andra ord marknadsföring. Det som skiljer Sköld (2011) från de tidigare processerna är att det i 

samma processteg ingår en affärsmässig kvalificering av kunder. Den kvalificeringen undersöker inte 

den efterfrågade produkten, istället är det en rent företagsmässig utvärdering och liknar den som 

finns i ledningens försäljningsprocess. Trots det anser Sköld (2011) att kundens problem och behov 

måste utvärderas innan offereringsprocessen påbörjas (skapa erbjudande). Syftet med 

utvärderingen är att skapa en gemensam behovsbild och bygga förtroende med kunden. 

Enligt Sköld är det viktigt att säljaren är tydlig på vad som ingår i det erbjudandet som har tagits fram 

och tydligt förklarar vad som kommer att ingå i produkten och hur den kan modifieras, vad priset på 

produkten kommer att vara och varför, samt hur leveransen kommer att gå till. Det innebär med 
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andra ord att det finns en grov plan för leveransen. Hos Aptilo ingår det även betalningsvillkor i 

offerten. 

Efter att kontraktet är skrivet anser Sköld att det är mycket viktigt att säljaren bibehåller kontakten 

med kunden för att kunden inte ska känna sig övergiven.  

En stor skillnad i leveransen när det Aptilos process och tjänsteförsäljningsprocessen är att Aptilos 

produkt inte konsumeras samtidigt som den levereras, samt att Aptilos leveransprocess är uppdelad 

i flera stegför att göra den lättare att styra och kontrollera. Enligt Sköld (2011) är det också i 

leveransen som möjligheter till merförsäljning identifieras. Genom kontinuerlig kontakt med kunden 

under leveransens gång kan brister och klagomål identifieras och följas upp. Därigenom kan 

kvaliteten på den i slutänden levererade produkten öka. (Sköld, 2011)  

Om kvaliteten på den levererade produkten är större än förväntningarna leder det till nöjda kunder, 

vilket ökar chanserna för merförsäljning (Sköld, 2011). 

6.3.1 Sammanfattning av lärdomar från Sköld (2011) 

I försäljningsprocessen enligt Sköld (2011) sker det ett antal saker som kan tas vara på och som det 

går att lära sig av. Dessa är följande: 

1. Precis som Olde (2003) och Selden (2000) anser Sköld (2011) att marknadsföring är en del av 

försäljningsprocessen. Sköld (2011)anser att det är säljarna som har bäst information kring 

vad det är för information som bör finnas på marknaden då det är dessa individer som har 

den direkta kontakten med kunden. 

 

2. När säljarna utvärderar kundens problem och skapar den gemensamma behovsbilden lägger 

de grunden för de förväntningar som kunden kommer att på den slutgiltiga produkten. Det 

är därför som det är viktigt att säljarna är tydlig, inte bara kring vad som kan levereras och 

hur produkten kan modifieras, utan även kring vad som inte kan levereras och hur 

produkten inte kan modifieras. Det här kan låta trivialt, men det är något som många kunder 

har svårt att förstå och som skapa för höga förväntningar. 

 

3. Fortsatt kontakt med kunden efter att kontraktet är skrivet är viktigt av flera anledningar. 

a.  Bland annat är det viktigt för att kunden inte ska känna sig övergiven av den säljare 

som de har byggt upp personlig kontakt och personligt förtroende för.  

b. En annan anledning är att den relation som säljaren har med kunden har varit 

kostsam att bygga upp. Det gör att relationen förlorar värde om den inte bibehålls. 

 

4. Kvaliteten på den levererade produkten är mycket viktigt för att bibehålla relationen med 

kunden och för att skapa möjligheter till merförsäljning. Anledningen till det är att 

majoriteten av förlorade kunder i tjänsteförsäljning är för att kundens förväntningar inte blir 

uppfyllda. Med andra ord är det en låg kvalitet på den levererade produkten. Genom att 

säljaren har personlig kontakt med kunden under leveransens gång och följer upp och 

undersöka klagomål och brister som har kommenterats. Har det chansen att påverka 

kvaliteten på den levererade produkten. Dessutom kan säljarna lära sig var de var otydliga i 

sina förklaringar av produkten och förbättra det inför framtida försäljning. 
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6.4 Ledningens försäljningsprocess och Stage-Gate®-processen  
Stage-Gate®-processen är den process som är mest lik ledningens försäljningsprocess, rent 

strukturellt, se Figur 6.4. Den huvudsakliga skillnaden mellan de två processerna är att Stage-Gate®-

processen är framtagen för utveckling av nya produkter och ledningens försäljningsprocess används 

för försäljning av mjukvara. Det innebär att det inte finns några direkta kopplingar mellan 

aktiviteterna i processerna, till exempel pågår det inte någon förhandling eller kontraktskrivning i 

Stage-Gate®-processen, men det kan identifieras likheter mellan syftena i de olika aktiviteterna. 

Ytterligare skillnader dokumenteras i Tabell 6.5 och Tabell 6.6. 

 

Figur 6.4 Grafisk representation av ledningens försäljningsprocess och Stage-Gate®-processen (Stage-Gate International, 
2012) 
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Tabell 6.5 Aktivitetsjämförelse av ledningens försäljningsprocess och Stage-Gate®-processen (Stage-Gate International, 
2012) 

Ledningens 
försäljningsprocess 

Stage-Gate®-processen Skillnader mellan processerna 

Start Steg 0 – Generera idéer och 
identifiera affärsmöjligheter 

 Förarbetet med att generera och gallra idéer och 
affärsmöjligheter kan liknas med marknadsföringsarbetet. 

 Hos Aptilo startar försäljningsprocessen när formell 
kontakt med kunden har skett. 

 Grind 1 – Idégallring 

Utvärdering Steg 1 – Undersök 
produktens omfattning 

 I Stage-Gate®-processen sker det en utvärdering av 
projektets omfattning. 

 Hos Aptilo undersöks kunden på en affärsmässig nivå. 

TG 0 - Ska Aptilo satsa på 
kunden? 

Grind 2 - Andra gallring  I Stage-Gate®-processen ska det beslutas om det ska 
byggas en affärsplan eller om arbetet ska avslutas. 

Hos Aptilo ska det beslutas huruvida de ska gå vidare med 
kunden eller ej. 

Offerering Steg 2 – Bygg affärsplan  I Stage-Gate®-processen byggs det en affärsplan som ska 
beskriva produkten och processen samt hur produktionen 
ska gå till. 

Hos Aptilo undersöks den efterfrågade produkten och en 
offert ska tas fram. 

TG 1 - Ska offerten skickas 
till kunden? 

  I Stage-Gate®-processen skickas det inte ut några offerter. 

 Hos Aptilo ska beslutet om att skicka offerten till kunden 
fattas. 

Förhandling och 
kontraktskrivning 

  I Stage-Gate®-processen sker det inte någon förhandling 
eller kontraktskrivning. 

 Hos Aptilo sker förhandlingar med kunden och 
kontraktskrivning. Hos Aptilo är de legalt bundna till att 
leverera det som står i kontraktet efter den här 
aktiviteten. 

TG 2 - Ska 
leveransprojektet 
påbörjas? 

Grind 3 - Påbörja utveckling  I Stage-Gate®-processen ska beslutet att påbörja 
utvecklingen av produkten fattas. 

 Hos Aptilo ska det beslutat att det finns tillräckligt med 
underlag för att leveransen ska kunna påbörjas. 

Överlämning till 
leveransens projektledare 

  I Stage-Gate®-processen sker det inte uttalat någon 
överlämning i samband med att utvecklingen påbörjas. 

 Hos Aptilo lämnas kunden över till projektledaren som ska 
ansvara för leveransen. 

Low-level-design och 
projektplanering 

Steg 3 – Utveckling  I Stage-Gate®-processen designas och planeras för 
produkten fram samt den framtida produktionsprocessen. 

 Hos Aptilo tas den teknisktdetaljerade lösningen samt 
projektplanen fram. 

TG 3 - Ska 
implementeringen 
påbörjas? 

Grind 4 – Påbörja testning  I Stage-Gate®-processen fattas beslutet att påbörja 
testning och validering av den potentiella produkten. 

 Hos Aptilo ska beslutet att påbörja implementering fattas. 

Implementering och 
testning 

Steg 4 - Testning och 
validering 

 I Stage-Gate®-processen produkten testas i labb och på 
marknaden. 

 Hos Aptilo ska produkten levereras och testas hos kunden. 

TG 4 - Kan kommersiell 
drift påbörjas? 

Grind 5 – Påbörja lansering  I Stage-Gate®-processen ska beslutet att lansera 
produkten på marknaden fattas. 

 Hos Aptilo ska beslutet fattas att Aptilo är redo för att 
kunden ska kunna påbörja kommersiell drift. 

Starta kommersiell drift 
och avsluta leverans 

Steg 5 – Lansering  I Stage-Gate®-processen ska kommersiell produktion av 
produkten påbörjas. 

 Hos Aptilo avslutas leveransen och kommersiell drift av 
systemen startar. 
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Tabell 6.6 Fortsättning av Tabell 6.5 

Ledningens 
försäljningsprocess 

Stage-Gate®-processen Skillnader mellan processerna 

Är alla betalningar 
registrerade? 

  I Stage-Gate®-processen sker det ingen fakturering och 
därför kommer det inte in några betalningar. 

 Hos Aptilo ska alla fakturor vara registrerade som betalda 
innan försäljningsprocessen anses vara avslutad. 

Slut   Stage-Gate®-processen anses vara avlutad när produkten 
har lanserats på marknaden, förutsatt att processen inte 
har avbrutits i en tidigare grind. 

 Hos Aptilo anses processen avslutad när leveransen är klar 
och alla betalningar har kommit in. 

Trots att Stage-Gate®-processen inte hanterar försäljning inkluderar processen förarbete som 

hanterar genereringen av idéer, eller som i försäljningsprocessen skulle kunna motsvara 

genereringen av potentiella kunder. Aptilo har inte inkluderat marknadsföring i sin 

försäljningsprocess, istället startar ledningens försäljningsprocess när den formella kontakten med 

kunden sker. Det innebär att steg 0 och grind 1 inte kan kopplas till Aptilos process. Aptilos process 

startar med en utvärdering av kunden som kan motsvara det andra steget (steg 1) i Stage-Gate®-

processen som undersöker projektets omfattning. Vilket leder till att andra grinden i Stage-Gate®-

processen kan motsvara beslutet att gå vidare med kunden i ledningens försäljningsprocess. 

Stage-Gate®-processens steg att bygga affärsplanen kan motsvara offereringsprocessen i en 

försäljningsprocess eftersom det i båda fallen görs en mer grundlig undersökning av produkten och 

hur den ska se ut, samt hur produktionen respektive leveransen ska gå till i grova drag. 

I samband med offereringen finns det ett antal skillnader mellan de två processerna. En skillnad är 

att affärsplanen i Stage-Gate®-processen inte skickas till någon som kan motsvara en kund i en 

försäljningsprocess. En annan skillnad är att det inte sker några förhandlingar kring affärsplanen som 

skulle kunna motsvara förhandlingarna i försäljningsprocessen. Det ingår inte heller något i Stage-

Gate®-processen som motsvarar kontraktskrivning. En viktig skillnad mellan de två processerna är 

att Aptilo är legalt bundna till först det som står i offerten och sedan till det som står i kontraktet. 

Det leder till att Aptilo där efter inte bara kan besluta sig för att inte fortsätta arbetet med ett No-

Go-beslut, till skillnad från Stage-Gate®-processen. 

I Stage-Gate®-processen är nästa grind beslut att påbörja utvecklingen av produkten. Det kan 

motsvaras av framtagandet av en low-level-design och projektplan i ledningens försäljningsprocess.  

Efter att utvecklingssteget är klart i Stage-Gate®-processen ska det fattas ett beslut att påbörja 

testning av produkten vilket i Aptilos fall motsvarar implementeringen och testningen av produkten. 

När testerna är klara och det har validerats att produkten uppfyller ett behov på marknaden ska det 

enligt Stage-Gate®-processen fattas ett beslut att lansera produkten på marknaden. Hos Aptilo ska 

leveransen i det här stadiet vara godkänd av kunden, med andra ord ska kunden verifiera att Aptilo 

har levererat det som har lovats. Det sista steget i Stage-Gate®-processen är att lansera produkten 

på marknaden och att påbörja marknadsföring och försäljning av produkten. I ledningens 

försäljningsprocess motsvarar det start av kommersiell drift. 

Den sista milstolpen i ledningens försäljningsprocess kan inte kopplas till något steg i Stage-Gate®-

processen. Det beror på att det inte ingår någon fakturering i Stage-Gate®-processen.  
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6.4.1 Sammanfattning av lärdomar från Stage-Gate®-processen 

I Stage-Gate®-processen sker det ett antal saker som kan tas vara på och som det går att lära sig av. 

Dessa är följande: 

1. Precis som i försäljningsprocesserna har Stage-Gate®-processen inkluderat genereringen och 

gallringen av idéer och affärsmöjligheter i processen.  

 

2. I varje beslutsgrind undersöks och övervägs affären och ett beslut fattas kring huruvida 

arbetet med affären ska fortsätta. Cooper och Edgett (2012) anser att en viktig del av 

implementeringen av en Stage-Gate®-process är att till sätta så kallade gatekeepers, eller 

grindvakter, som är ansvarig för beslutet som fattas i grinden. Dessa personer bör vara 

insatta i vad kraven är för att arbetet ska få lov att gå vidare och vara väl medvetna om hur 

riskerna kring de olika projekten ser ut. Samtidigt måste dessa individer vara flexibla och 

anpassa sig efter de individuella situationerna. 

 

3. Syftet med att arbeta enligt Stage-Gate®-process är att strukturera arbetet och kontrollera 

det. Det gör att det är mycket viktigt att stegen i processen skapar underlaget till 

grindbesluten och att det är tydligt vad kraven i grindarna är så att det inte sker onödigt 

arbete i processens steg. 

6.5 Ledningens försäljningsprocess och Aptilos faktiska 

försäljningsprocess 
Eftersom Aptilo har en önskad försäljningsprocess som inte än är implementerad är det intressant 

att jämföra dessa processer för att se var de avviker från varandra och varför. Den tydligaste och 

mest uppenbara skillnaden när de grafiska representationerna av processerna jämförs är de 

beslutsgrindar som har infogats i processen och som i alla fall förutom den första inte funnits 

tidigare, se Figur 6.5. Ytterligare en stor skillnad mellan processerna är att det finns ekonomiska krav 

på beslut att gå vidare med arbetet i processen, se Tabell 6.7 och Tabell 6.8. 
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Figur 6.5 Grafisk representation av ledningens försäljningsprocess och Aptilos faktiska försäljningsprocess 

Tabell 6.7 Aktivitetsjämförelse av ledningens försäljningsprocess och Aptilos faktiska försäljningsprocess 

Ledningens 
försäljningsprocess 

Aptilos faktiska 
försäljningsprocess 

Skillnader mellan processerna 

Start Start  

Utvärdering Utvärdering av kunden  I ledningens försäljningsprocess finns det finns större 
krav på ekonomisk grund för försäljningsprojekten. 

 I Aptilos faktiska försäljningsprocess arbetar säljarna 
mer fritt med utvärderingen. 

TG 0 - Ska Aptilo satsa på 
kunden? 

Gå vidare med kunden?  I ledningens försäljningsprocess är det ett formellt 
beslut med riktlinjer kring kraven för beslutet. 

 I Aptilos faktiska försäljningsprocess är det upp till 
säljaren att fatta det beslutet själv och det finns inte 
tydliga riktlinjer kring beslutsfattandet. 

Offerering Offerering  I ledningens försäljningsprocess slutar 
offereringsprocessen efter att offerten är sammanställd. 

 I Aptilos faktiska försäljningsprocess skickas även 
offerten in till kunden i det här processteget. 

TG 1 - Ska offerten skickas 
till kunden? 

  Det formella beslutet att skicka offerten till kunden finns 
inte i Aptilos faktiska försäljningsprocess.  

Förhandling och 
kontraktskrivning 

 Förklara, förtydliga och 

förhandla 

Kontraktskrivning 
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Tabell 6.8 Fortsättning av Tabell 6.7 

Ledningens 
försäljningsprocess 

Aptilos faktiska 
försäljningsprocess 

Skillnader mellan processerna 

TG 2 - Ska leveransprojektet 
påbörjas? 

   Det formella beslutet att påbörja leveransprojektet finns 
inte i Aptilos faktiska försäljningsprocess. 

Överlämning till leveransens 
projektledare 

 Start-upp-möte  I ledningens försäljningsprocess sker överlämningen 
innan start-upp-mötet. 

 I Aptilos faktiska försäljningsprocess sker överlämningen 
i samband med start-upp-mötet.  

Low-level-design och 
projektplanering 
 

 Service definition 

 Genomgång av scope of 
work 

 Design 

 Genomgång av 

implementeringsdesign 

 

TG 3 - Ska implementeringen 
påbörjas? 

  Återigen finns inte det formella beslutet att gå vidare i 
processen i Aptilos faktiska försäljningsprocess.  

Implementering och 
testning 

 Implementation av 
lösningen 

 Genomgång av 
implementationen 

 I ledningens försäljningsprocess är kontinuerlig testning 
ett uttalat steg i implementationen. Det ingår även att 
genomföra acceptanstest i det här stadiet. Dessutom 
måste leveransen i det här stadiet vara klar att lämna 
över caset till support och testlicensen ska faktureras. 

 I Aptilos faktiska försäljningsprocess är det inte ett 
uttalat att kontinuerlig testning görs av leveransen, men 
intervjuerna indikerar att det fortfarande görs för att 
underlätta acceptansen i slutet av processen. 

TG 4 - Kan kommersiell drift 
påbörjas? 

  Det formella beslutet att Aptilo är klara för att kunden 
ska kunna påbörja kommersiell drift finns inte i Aptilos 
faktiska försäljningsprocess. 

Starta kommersiell drift och 
avsluta leverans 

 Acceptanstest och beslut 
att påbörja kommersiell 
drift 

 Genomgång av 
acceptansen 

 Fastställ support och 
underhåll 

 Uppföljning 
Överlämna till Support 

 I Aptilos faktiska försäljningsprocess sker 
acceptanstestet i samband med att kunden vill påbörja 
kommersiell drift av systemet. Det är även här som det 
fastställs att support är klara att ta över caset från 
leveransen. I Aptilos faktiska försäljningsprocess ska det 
även genomföras en uppföljning av leverans  

 I ledningens försäljningsprocess ska de avslutande 
fakturorna skickas ut i det här steget och kommersiell 
drift påbörjas officiellt. 

Är alla betalningar 
registrerade? 

  Den här milstolpen finns inte i Aptilos faktiska 
försäljningsprocess. 

Slut Slut  I ledningens försäljningsprocess ska även alla 

fakturor vara betalda för att processen ska anses vara 
avslutad. 

 I Aptilos faktiska försäljningsprocess finns det inte några 
ekonomiska krav för att processen ska anses avslutad. 

I både ledningens försäljningsprocess och i Aptilos faktiska försäljningsprocess startar 

försäljningsprocessen när formell kontakt med kunden har skett. 

Båda processerna har en utvärdering av kunden. Skillnaden mellan de två utvärderingarna kommer 

från att det finns större krav på ekonomisk grund för försäljningsprojekten i ledningens 

försäljningsprocess än i Aptilos faktiska försäljningsprocess där säljarna har fått arbeta mer fritt med 

utvärderingen. 

I beslutet att gå vidare med kunden är den största skillnaden att det i ledningens försäljningsprocess 

är ett formellt beslut med riktlinjer kring vilka som har behörighet att fatta beslutet samt vilka i 
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företaget som ska informeras och ha input i beslutet. I Aptilos faktiska försäljningsprocess är det upp 

till säljaren att fatta det beslutet själv och det finns inte tydliga riktlinjer kring beslutsfattandet. De 

fyra sista formella beslutgrindarna (TG 1-4) samt den avslutande milstolpen finns inte i Aptilos 

faktiska försäljningsprocess, anledningen till det är att säljarna har tillåtits att arbeta relativt fritt. 

Beslutet att införa beslutsgrindarna kommer från ett behov att kontrollera processen och det arbete 

som utförs i den. 

Både i ledningens försäljningsprocess och i Aptilos faktiska försäljningsprocess finns det en 

offereringsprocess där kundens förväntningar och önskemål undersöks och analyseras, och ett 

lösningsförslag tas fram baserat på den analysen. Även önskade betalningsvillkor och pris fastställs 

och offerten sammanställs. I ledningens försäljningsprocess slutar offereringsprocessen efter att 

offerten är sammanställd, men i Aptilos faktiska försäljningsprocess skickas även offerten in till 

kunden i det här processteget. 

Kontraktskrivningsprocessen är relativt oförändrad i ledningens försäljningsprocess. Den förändring 

som har skett är att det har blivit tydligare vilka delar som måste godkännas av vilka intressenter 

innan kontraktet kan signeras och vilka delar säljaren har behörighet att förhandla fritt kring. 

I Aptilos faktiska försäljningsprocess sker överlämningen i samband med start-upp-mötet. Det 

stämmer till viss del i ledningens försäljningsprocess men överlämningen sker officiellt innan start-

upp-mötet och det är projektledaren för leveransen som kallar till mötet. 

I båda processerna sker den tekniskt detaljerade designen av lösningen efter att kontraktet är 

skrivet. Anledningen till det är att Aptilo behöver tillgång till kundens system och det är få kunder 

som är beredda att öppna upp sina system utan att det finns ett kontrakt. I ledningens 

försäljningsprocess sker det en uttalad projektplanering av leveransprojektet, vilket det inte gör i 

Aptilos faktiska försäljningsprocess. Det dokument som i Aptilos faktiska försäljningsprocess heter 

scope of work har byts ut mot low-level-design. 

I Aptilos faktiska försäljningsprocess är säljaren inte inblandad i leveransdelen av processen till 

skillnad från i  ledningens försäljningsprocess där säljarna är knutna till leveransdelen av processen 

genom de ekonomiska krav som ställs. Det finns fördelar med att ha säljarna inblandade i 

leveransen. En fördel är att säljarna hålls ansvariga för den produkt som de säljer genom att de till 

viss del blir ansvariga för att produkten faktiskt går att leverera. En annan fördel är i ett lärandesyfte 

där säljarna kan se vad som händer i leveransdelen av processen och förstå var problemen dyker upp 

och varför och på så sätt justera sin försäljning för att försöka undvika framtida problem. Det 

lärandet kan också leda till att själva kontraktskrivningsprocessen förbättras eftersom det kommer 

feedback kring vilka delar i kontraktet som är svaga när det uppstår konflikter med kunden. 

Återigen finns inte det formella beslutet att gå vidare i processen i Aptilos faktiska 

försäljningsprocess. Det innebär inte att beslutet inte tas, men det finns inga uttalade regler och krav 

kring beslutstagandet och det är ingen som har ett formallt ansvar för beslutstagandet. Ett viktigt 

krav här enligt ledningens försäljningsprocess är att de förskottsbetalningar som det har skickats ut 

fakturor till ska vara betalda innan leveransen får starta. Anledningen till att det är viktigt är att 

Aptilo har haft problem med sitt kassaflöde och genom att knyta in betalningar i kravet för att beslut 

ska kunna fattas leder till att säljaren och leveransens projektledare anser att det är angeläget att 

fakturorna blir betalda eftersom de anar inte får gå vidare med sitt arbete. 
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I båda processerna implementeras den framtagna lösningen. I ledningens försäljningsprocess är 

kontinuerlig testning ett uttalat steg i implementationen. I Aptilos faktiska försäljningsprocess är det 

inte ett uttalat steg, men intervjuerna indikerade att det trots det genomförs kontinuerlig testning 

av lösningen för att underlätta acceptansen i slutet av processen. I ledningens försäljningsprocess 

ingår det även att genomföra acceptanstest i det här processteget, vilket det inte gör i Aptilos 

faktiska försäljningsprocess. Där sker det istället i samband med att kunden vill påbörja kommersiell 

drift av systemet. I ledningens försäljningsprocess måste leveransen i det här stadiet vara klar att 

lämna över till support i det här stadiet eftersom det är ett krav för att den kommersiella driften ska 

kunna påbörjas. I ledningens försäljningsprocess ska fakturan för testlicensen skickas ut i samband 

med att implementeringen ska påbörjas. 

Det formella beslutet att Aptilo är klara för att kunden ska kunna påbörja kommersiell drift av 

systemet finns inte i Aptilos faktiska försäljningsprocess. Det sker fortfarande till viss del, men det är 

inte ett uttalat steg och det finns inte några uttalade krav för beslutet. I Aptilos faktiska 

försäljningsprocess sker acceptanstestet i samband med att kunden vill påbörja kommersiell drift av 

systemet. Det är även här som det, i Aptilos faktiska försäljningsprocess, fastställs att support är 

klara att ta över caset från leveransen, vilket i ledningens försäljningsprocess redan har skett. I 

Aptilos faktiska försäljningsprocess påbörjas kommersiell drift av systemet allt som oftast när 

kunden vill det och innan leveransen är helt klar och innan alla test har accepterats. Anledningen till 

det är att det finns en vilja till att kunden ska vara nöjd, och kunden vill ofta påbörja kommersiell 

drift tidigt för att börja tjäna pengar med hjälp av Aptilos system. Samtidigt vill Aptilo gärna att 

kunden accepterar leveransen när de påbörjar den kommersiella driften. Men om acceptans är ett 

krav för att kunden ska få påbörja kommersiell drift kan det i sin tur leda till att kunden lägger 

produkten på hyllan, avvaktar med acceptans och väljer att inte använda produkten för att undvika 

att betala. 

I båda processerna sker överlämningen till support i samband med att kommersiell drift ska 

påbörjas. I Aptilos faktiska försäljningsprocess ska det genomföras en uppföljning av leveransarbetet 

i det här stadiet vilket sällan görs, om det inte har skett något extremt under leveransens gång. I 

ledningens försäljningsprocess ska också de avslutande fakturorna skickas ut i det här steget. I 

ledningens försäljningsprocess sker det inte uttalat någon uppföljning av varken försäljnings- eller 

leveransprojektet. Anledningen till det är att trots att det finns ett uttalat behov av att styra och 

kontrollera processen vill Aptilo inte lägga ner för mycket resurser på ett arbete som de inte riktigt 

ser något värde i. 

I Aptilos faktiska försäljningsprocess finns det inte några ekonomiska krav för att processen ska få 

fortsätta. Vilket är anledningen till att den avslutande milstolpen som finns i ledningens 

försäljningsprocess inte finns i Aptilos faktiska försäljningsprocess. 

I ledningens försäljningsprocess ska alla fakturor vara betalda för att processen ska anses vara 

avslutad, men i Aptilos faktiska försäljningsprocess anses processen vara avlutat när leveransen är 

klar och kunden har lämnats över till support. Anledningen till det är att försäljnings och 

leveransdelarna av processen inte har haft någon koppling till fakturering och betalning. 
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6.5.1 Sammanfattning av lärdomar från skillnaderna mellan ledningens 

försäljningsprocess och Aptilos faktiska försäljningsprocess 

I Aptilos faktiska försäljningsprocess sker det ett antal saker som kan tas vara på och som det går att 

lära sig av. Dessa är följande: 

1. Den initiala utvärderingen av kunden samt beslutet att gå vidare med kunden är viktig att 

genomföra. Men det måste vara tydligt vad det är som ska undersökas i utvärderingen och 

vad kraven för att Aptilo ska gå vidare med kunden är, annars är det lätt att gå vidare med 

kunder som det inte blir affärer av. 

 

2. Det har inte funnits några grindar i Aptilos faktiska försäljningsprocess där de som driver 

processen har varit tvungna att stanna upp och fundera på hur arbetet faktiskt ser ut. Det 

har heller inte funnits någon ekonomisk koppling till försäljningen och det har lett till att 

säljarna indirekt inte hålls ansvariga för de produkter som de säljer efter att kontraktet har 

skrivits. 

 

3. Överlämningen till leveransen sker i start-upp-mötet. Där träffas säljaren, säljingenjören och 

leveransens projektledare och diskuterar produkten som har sålts till kunden. I ledningens 

försäljningsprocess sker överlämningen innan start-upp-mötet och mötets funktion är 

istället att ta fram den tekniskt detaljerade lösningen.  

 

4. I Aptilos faktiska försäljningsprocess slutar säljarens ansvar indirekt efter att kontraktet är 

skrivet och leveransen har tagit över kunden. Anledningen till det är att säljaren inte 

påverkas av det som händer med kunden efter kontraktet, om det inte sker någon 

merförsäljning 

 

5. I Aptilos faktiska försäljningsprocess finns det milstolpar i leveransdelen av 

försäljningsprocessen, men inte några beslutsgrindar. Det kan leda till att arbetet kan flyta 

på okontrollerat eftersom det inte sker något aktivt beslut att gå vidare med arbetet i en 

milstolpe, till skillnad från en beslutsgrind.  

 

6. Att kunden påbörjar kommersiellt bruk innan officiell acceptans har skett är en konflikt som 

Aptilo inte hanterar i den faktiska försäljningsprocessen. Anledningen till det är att det finns 

en vilja till att kunden ska vara nöjd, och kunden vill ofta påbörja kommersiell drift tidigt för 

att börja tjäna pengar med hjälp av Aptilos system. Samtidigt vill Aptilo inte tvinga kunden 

att acceptera leveransen för att få påbörja kommersiell drift. 

 

7. I Aptilos faktiska försäljningsprocess sker det officiellt en uppföljning i slutet av 

leveransprocess. Men det sker egentligen endas när det har skett något drastiskt i 

leveransen. Anledningen till att det inte alltid görs är att det finns en ovilja att lägga ner 

resurser på aktiviteter som inte anses lönsamma. 

  



62 
 

7 Slutsatser och rekommendationer 
I kapitlet presenteras de rekommendationer som ges till Aptilo i syfte att förbättra 

ledningens försäljningsprocess,  samt en ny tvärfunktionell processkarta som illustrerar 

Aptilos förändrade försäljningsprocess . 

7.1 Rekommenderade förändringar av försäljningsprocessen. 
Baserat på gapen som identifierats i analysen presenteras här de viktigaste gapen tillsammans med 

tillhörande förslag på förändringar och fortsatt arbete tagits fram.  

 Inkludera marknadsföring i försäljningsprocessen. 

 Tydligt definiera, dokumentera och kommunicera ansvarsgränserna i försäljningsprocessen. 

 Sätta upp tydliga rutiner för överlämningen mellan försäljning och leverans.  

 Säljarna måste ha ett ansvar även under leverans och idrifttagande och säkerställa att 

anpassningarna verkligen lever upp till det som sålts och som kunden förväntar sig. 

 Genomföra uppföljningar av varje försäljning ur ett kundnöjdhetsperspektiv och använda 

dessa uppföljningar för ständig förbättring i en så kallad lärande organisation. 

 Tidigt undersöka affärens lämplighet för att undvika ogynnsamma affärer. 

En mer grundlig förklaring av de rekommenderade förändringarna samt anledningarna till att de 

rekommenderas följer nedan. 

Inkludera marknadsföring i försäljningsprocessen. 

En rekommendation är att marknadsföringen bör inkluderas och involveras i försäljningsprocessen. 

Anledningen till det är att marknadsföringens uppgift är att generera potentiella kunder genom att 

förse marknaden med den information som behövs och efterfrågas. Säljarna har direkt kontakt med 

kunderna och har därför en god förståelse för hur kundernas behov ser ut, vilket också gör att 

säljarna vet vilken information som behövs och efterfrågas på marknaden. Genom att koppla in 

marknadsföringen i försäljningsprocessen i ett lärandesyfte kan även marknadsföringsprocessen 

göras effektivare. 

Tydligt definiera, dokumentera och kommunicera ansvarsgränserna i försäljningsprocessen. 

Under fallstudiens gång samt i intervjuerna uttrycktes det en hel del frustration kring otydliga 

ansvarsgränser i försäljningsprocessen hos Aptilo. På grund av det rekommenderas det att tydligt 

dokumenterar och kommunicerar var de olika ansvargränserna går i processen samt vilka 

arbetsroller som är ansvariga för att driva arbetet framåt för de olika processtegen.  

Tydliga ansvargränser tillsammans med rutiner och uppföljning är en del av att driva en enhetlig 

process och att anpassa det faktiska arbetet efter ledningens process.  

Sätta upp tydliga rutiner för överlämningen mellan försäljning och leverans.  

En rekommendation för Aptilo är att utse grindvakter för de olika grindarna som ansvarar för att 

godkänna de beslut som fattas i grindarna. Det behöver inte vara samma person för alla grindarna, 

men det bör vara individer med god insikt i hur arbetet fungerar och hur riskerna längre fram i 

processen ser ut 
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Säljarna måste ha ett ansvar även under leverans och idrifttagande och säkerställa att 

anpassningarna verkligen lever upp till det som sålts och som kunden förväntar sig. 

I flera av de försäljningsprocesser som undersöktes lade författarna stor vikt vid att vårda relationen 

med kunden genom kontinuerlig kontakt med kunden efter att själva försäljningsarbetet är klart. Det 

fanns huvudsakligen tre anledningar till att det ansågs vara viktigt.  

För det första gör en god relation med kunden det möjligt för säljaren att förutse behov hos kunden 

samt ökar chansen för fler affärer med den kunden. Samt att den relation som säljaren har med 

kunden har varit kostsam att bygga upp. Det gör att relationen förlorar värde om den inte bibehålls.  

För det andra är det viktigt att kunden inte ska känna sig övergiven av den säljare som de byggt upp 

relationen med efter att kontraktet är skrivet och säljaren inte längre ansvarar för den direkta 

kontakten med kunden.  

För det tredje och kanske den viktigaste anledningen var att personlig kontakt mellan säljaren och 

kunden under leveransens gång ger företaget en möjlighet att påverka kvaliteten på den levererade 

produkten. Det kan dock endast ske om säljaren följer upp och undersöka klagomål och brister som 

har påpekats av kunden. Dessutom kan säljarna lära sig var de var otydliga i sina förklaringar av 

produkten och förbättra det inför framtida försäljning.  

På grund av det rekommenderas det att sätta upp rutiner för kontinuerlig kontakt med kunden. Det 

rekommenderas även att aktivt arbeta med att följa upp de klagomål och kommenterade brister 

som de får från kunden. Det kommer att ge ytterligare underlag till att kontinuerligt förbättra 

försäljningsprocessen. 

Det här är något som troligen redan görs i dagsläget i många organisationer, men det är inte 

nödvändigt vis en uttalad eller dokumenterad aktivitet i processen. Genom att dokumentera de 

klagomål och brister på ett forum som är officiellt och gemensamt undviks det att endast den 

enskilda säljaren påverkas. Genom att införa det här som en officiell aktivitet skapas ett verktyg för 

att förbättra försäljningsprocessen och framtida problem kan undvikas genom att säljarna lär av 

varandras erfarenheter. 

Genomföra uppföljningar av varje försäljning ur ett kundnöjdhetsperspektiv och använda dessa 

uppföljningar för ständig förbättring i en så kallad lärande organisation. 

En rekommendation är att skapa ett avslutande dokument i stil med en resultatrapport för både 

leveransen och försäljningen. Det dokumentet kan tänkas likna lägesrapporten, dokumentet för 

projektavslut eller resultatrapporten som används inom projektledning, se Bilagorna D, E och F. 

Rapporterna kan anses passande för företag som använder sig av en projektstruktur för både 

försäljningen och leveransen.  

Anledningen till att uppföljningen bör göras är för att dokumentera hur arbetet faktiskt går, vad som 

går bra och vilka problem som har dykt upp. Det kan sedan användas som grund till förbättringar av 

processerna samt för att de individuella säljarna och projektledarna för leveransen ska kunna lära sig 

var problem uppstår och varför samt vad de kan göra för att förhindra dessa problem.  
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De avslutande dokumenten kan även användas för att förbättra överlämningarna och undvika 

framtida problem. Genom att samla dessa dokument kan säljare lära av varandras erfarenheter samt 

att ledningen kan använda dessa dokument i syfte att förbättra försäljningsprocessen samt 

företagets försäljningsstrategier. 

De avslutande dokumenten kan även användas för att förbättra grindbesluten förutsatt att 

grindbesluten dokumenteras. Anledningen till det är att det då går att gå tillbaka och skapa sig en 

förståelse kring varför vissa affärer går bra och andra inte. 

En rekommendation till företag är att kontinuerligt arbeta med att förbättra ledningens 

försäljningsprocess. Hos Aptilo har grunden till förbättringsarbetet lagts i Stage-Gate-strukturen där 

Aptilo med jämna mellanrum stannar upp i processen och undersöker att arbetet håller den nivån 

som de önskar. Men det är nu viktigt att Aptilo använder den informationen för att anpassa flödet 

och processtegen efter de problem som dyker upp för att kontinuerligt göra processen mer effektiv. 

Tidigt undersöka affärens lämplighet för att undvika ogynnsamma affärer. 

En rekommendation är att ytligt undersöka den produkt som kunden efterfrågar i den initiala 

undersökningen av kunden. Det ska endast göras på en ytlig nivå utan att säljingenjörerna kopplas in 

för att spara på företagets resurser. Anledningen till att det bör ingå en ytlig utvärdering av 

produkten är för att minska risken att det som efterfrågas inte ligger inom ramarna av det som 

företaget kan leverera. För om det inte gör det och produkten först undersöks när offereringen har 

påbörjats är det en större risk att företags resurser läggs ner på en kund där det inte kommer att bli 

någon affär. Istället får säljpersonalen mer resurser att säkerställa behoven och förväntningarna hos 

de potentiella kunderna som tros resultera i gynnsamma affärer. Detta kan antas påverka 

kundnöjdheten då resurser som hade lagts på potentiella kunder som inte resulteras i kontrakt 

istället kan läggas på de potentiella kunder som tros resultera i kontrakt. 

En specifik rekommendation för Aptilo är att överväga att sätta upp krav kring acceptans och 

kommersiell drift. 

Något som inte riktigt verkar hanteras hos Aptilo är att kunden påbörjar kommersiell drift av 

systemet innan de har accepterat leveransen. Aptilo bör överväga att skapa krav kring acceptans och 

kommersiell drift. Ett möjligt upplägg kan vara att en del av betalningen måste ske i samband med 

acceptans och en annan i samband med att kommersiell drift startar. 

7.2 Den nya processkartan 
Utöver de rekommendationer som har getts har jag tagit fram en ny process karta för försäljningen 

och leveransen, se Figur 7.1 till Figur 7.4. Den kartan är en tvärfunktionell processkarta, anledningen 

till det är att ansvarsgränserna då illustreras i processkartan, till skillnad från den tidigare. De 

organisatoriska funktioner som är inblandade i försäljningsprocessen är marknadsföring, försäljning, 

leverans, ekonomi och support. I försäljningsfunktionen ingår både säljare och säljingenjörer. De nya 

aktiviteterna i processen är markerade med tjockare symbolkanter och tjockare text, färgen på 

aktiviteten och texten är aven grönmarkerad. 

De nya aktiviteter som har lagts till i försäljningsprocessen i Figur 7.1 är de aktiviteter som tillhör 

marknadsföringsarbetet att attrahera kunder så att de tar formell kontakt med företaget varpå 
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säljarna tar över arbetet. I utvärderingen har det även adderats att säljarna ska undersöka om den 

produkt som kunden efterfrågar ligger inom ramarna av vad företaget kan leverera. 

 

Figur 7.1 Den nya processkartan för försäljningsprocessen, del 1 

I Figur 7.2 illustreras det nya moment som rör uppföljning av försäljningen. Den uppföljningen 

resulterar i en resultatrapport som senare kombineras med klagomål från kunden, om det har skett 

några, och påpekade brister. Det sammanställs tillsammans med resultatrapporten från leveransen i 

en resultat rapport för hela affären, se figur 7.2, Figur 7.3 och Figur 7.4.  

Vård av kunden genom kontinuerlig kontakt efter att kontraktet är skrivet finns även det som en 

egen aktivitet.  

Faktureringen av förbetalningen och konfirmation av att betalningen har gjorts finns även det som 

en ny aktivitet under försäljningsprocessen och äger rum i ekonomifunktionen. 
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Figur 7.2 Den nya processkartan för försäljningsprocessen, del 2 

Säljaren har inget officiellt arbete som berör leveransen, som startar efter att överlämningen har 

skett, så länge det inte kommer in klagomål från kunden, se Figur 7.2 och figur 7.3. Dessa klagomål 

bör dokumenteras så att det blir ihågkomna och kan refereras till i rapporten som täcker hela 

affären. 

De faktureringar som ska ske i samband med att implementering och testning startar samt att 

kommersiell drift påbörjar har lagts till som separata aktiviteter i processen, se Figur 7.3. 

Leveransen överlämnar kunden till support som startar supportarbetet i samband med att 

kommersiell drift påbörjas, se figur 7.3 och 7.4. 
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Figur 7.3 Den nya processkartan för försäljningsprocessen, del 3 

Efter att leveransen anses klar och kommersiell drift har påbörjats har uppföljning av leveransen 

göras och sammanställas i en rapport som tillsammans med rapporten från försäljningsprojektet 

sammanställs till en rapport för hela affären. I den rapporten bör även klagomål och påpekade 

brister dokumenteras, se Figur 7.2, Figur 7.3 och Figur 7.4 

Faktureringen av den avslutande betalningen ska genomföras och det ska kontrolleras att alla 

betalningen har skett har lagt som egna aktivteter som tillhör ekonomifunktionen. Om betalningarna 

inte är registrerade ska det avvaktas till dess att förfallodatumet för fakturan har passerat, varpå 

påminnelser skickas ut, se Figur 7.4.  
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Aptilo har uttryckt en önskan om att säljarna ska vara kopplade till betalningarna, speciellt den 

avslutande betalningen. En lösning på det skulle kunna vara att säljaren ska kontakta kunden om den 

avslutande betalningen inte registrerats innan förfallodatumet. 

 

Figur 7.4 Den nya processkartan för försäljningsprocessen, del 4 

Ytterligare en rekommendation som jag har att ge är att illustrera kundens beslutsprocess i kartan 

ovan. Anledningen till att det skulle kunna vara intressant är att företaget då kan se hur de möter 

kundens beslutsprocess och om det är några steg i kundens process som de kan påverka med eget 

arbete och därigenom påverka utfallet av försäljningen. 
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8 Diskussion 
I detta avslutande kapitel diskuteras metodval och resultat i examensarbetet. 

Dessutom ges förslag på fortsatta studier och forskning. 

8.1 Metoddiskussion 
Något som påverkade examensarbetet var att Aptilo ledning hade tagit fram en försäljningsprocess. 

Det var något som skedde innan fallstudiens gång och jag var inte inblandad i framtagandet av 

processen. Det påverkade examensarbetet i den mån att arbetet inte längre infattade att endast 

undersöka hur den faktiska försäljningsprocessen såg ut. Nu var det även av intresse att undersöka 

ledningens försäljningsprocess. Ledningens försäljningsprocess hade kommunicerats till säljarna. 

Säljarna uttryckte en del förvirring kring hur ledningens försäljningsprocess faktiskt var strukturerad, 

vilket styrker vikten av att övervaka försäljningsprocessen för att se att den faktiskt följs. 

I fallstudien användes intervjuer som den primära datainsamlingsmetoden. Det bedömdes som ett 

passande insamlingsverktyg eftersom syftet med examensarbetet var att skapa ett förslag på hur en 

process för försäljning av kundanpassade lösningar inom IT- och telekombranschen bör se ut och 

förbättras, och ett av del målen var att kartlägga en befintlig försäljningsprocess. Intervjupersonerna 

fick därför möjlighet att tala fritt kring sitt arbete och den process som de arbetade enligt, respektive 

den process som designats. Intervjupersonerna var engagerade och gav ett intryck av att det ville 

dela med sig informationen som de hade och att de ville visa upp sitt arbete, samt att de ville 

förklara strukturen och syftet med ledningens försäljningsprocess. 

Genom att genomföra individuella intervjuer istället för gruppintervjuer fick jag flera kartor över 

processen som jag sedan kunde sammanställa till en gemensam processkarta. Det illustrerade var 

det individuella arbetet skilde sig och illustrerade problemen kring olika dokuments och 

aktivitetsnamn. De individuella intervjuerna gjorde också att intervjupersonerna var villiga att 

diskutera de problem och hinder som de upplevde i processen och sitt arbete. 

Jag borde ha återkommit till intervjupersonerna och gått igenom de individuella processkartorna, 

men det gjordes inte på grund av tidbrist. Det hade styrkt validiteten och reliabiliteten på den 

information som samlades in. Istället styrktes validiteten och reliabiliteten genom likheterna i de 

individuella processkartorna. 

Ett annat problem var att intervjuerna spreds ut över ett stort tidsrum. Jag hade hellre haft 

intervjuerna närmare inpå varandra. Det berodde på att intervjupersonerna ofta befann sig på 

resande fot och var upptagna i sitt arbete, varpå intervjuerna genomfördes när de hade lediga luckor 

i sitt schema. Det problemet hade kunnat lösas genom att tidigare planera in och boka intervjuerna. 

Jag planerade på att använda mig av observationer av processen för att samla in information, men 

det visade sig vara praktiskt svårt då delar av försäljningsprocessen utförs hos kunden varav flera 

befinner sig utomlands, samt att processen är ganska långdragen. Det finns nästan inga försäljnings- 

och leveransprojekt som är tillräckligt korta för att observera från start till slut under tiden för ett 

examensarbete (20 veckor). 

Benchmarking hade varit intressant att använda som en metod för insamling av data. Men det 

visade sig vara svårt på grund av tre anledningar. Ena anledningen till det är att det är svårt att hitta 

företag i Sverige som arbetar med liknande produkter och som inte är konkurrenter. Den andra 
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anledningen är att försäljning är en aktivitet som är mycket viktig för företaget och de vill därför inte 

berätta hur de genom för sitt försäljningsarbete eftersom det ger dem konkurrensfördelar i sin 

marknad, oavsett vilken marknad de befinner sig i. 

Ytterligare en aspekt av försäljningsprocessen som hade varit intressant att undersöka är kundernas 

beslutsprocesser i relation till Aptilos försäljningsprocess. Men på grund av att flera av Aptilos 

kunder befinner sig utomlands visade det sig vara opraktiskt att genomföra en sådan undersökning. 

Det skulle dock kunna vara ett intressantforskningsområde för ett annat examensarbete. 

I det här examensarbetet redogörs det inte huruvida den framtagna försäljningsprocessen är effektiv 

jämfört med den tidigare processen eller ej. Anledningen till att den redogörelsen inte har gjorts är 

examensarbetets tidsbegränsning. Den redogörelsen är ett möjligt mål för framtida studier och 

forskning. 

8.1.1 Är resultatet generaliserbart? 

Examensarbetets resultat är generaliserbart i den mån att resultatet, både rekommendationerna 

och processkartan, går att generalisera till andra företag som levererar kundanpassad mjukvara. 

Men den förbättrade försäljningsprocessen kommer att behöva anpassas efter den egna 

verksamheten. Anledningen till det är att försäljningsprocesserna beror på, exempelvis, företagets 

egna strategier kring kunder och marknader samt hur företagets egna kunder vill bli behandlade och 

hur kundernas beslutsprocesser eller inköpsprocesser ser ut. Men den generella processtrukturen, 

med olika typer av undersökningar och offerering, fakturering och leverans går att generalisera. 

Eftersom resultatet baserats i processer som identifierats i en litteraturstudie ökar 

generaliserbarheten för resultatet och den slutgiltiga processkartan bör kunna användas för att 

förbättra processer i andra företag som säljer kundanpassad mjukvara i IT- och telekombranschen. 

Potentiellt skulle lösningen kunna användas av företag som säljer kundanpassade produkter inom 

andra branscher. 

8.2 Förslag på fortsatta studier och forskning 
Det skulle kunna vara intressant att fortsätta arbetet i det här examensarbetet genom att undersöka 

olika sätt att styra och övervaka försäljningsprocessen. Exempel på vad som skulle kunna användas 

som grund är ledtider för olika delar av processen. Ett problem som dyker upp är att kunder från 

olika geografiska områden kräver olika behandling samt att storleken på affären påverkar ledtiderna. 

Något som också kan vara intressant att undersöka är varför vissa affärer inte blev av och utifrån det 

undersöka om det hade gått att påverka resultatet. Om det hade gått kan det undersökas hur 

försäljningen skulle kunna förändras för att i framtiden förhindra missade affärer, och kommer det 

att påverka resultatet från andra affärer. 

Ett annat intressant område att fortsätta med är att undersöka hur andra företags 

försäljningsprocesser ser ut i flera olika branscher för att se om, och i så fall hur, det går att lära sig 

från dessa processer. Det går även att undersöka hur geografiska områden och olika kulturer 

påverkar försäljningsprocessen och hur detta hanteras av säljarna. 

Ytterligare ett intressant område att undersöka är hur leverantörernas försäljningsprocesser och 

kundernas beslutsprocesser påverkar varandra och interagerar. Från det skulle det kunna 

undersökas hur leverantörens försäljningsprocess bör förbättras för att bäst möta kunden. 
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Det skulle även vara intressant att studera metoder för att säkerställa att processen följs. 

Anledningen till det är att det är vanligt att företag tar fram en process och implementerar den, men 

sedan inte lägger ner arbete på att säkerställa att alla följer processen. Det problemet kopplat till 

säljares tendenser att vilja arbeta på sitt egna sätt gör det till ett intressant studieområde. 
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Bilaga A: Intervjumall 
Den här intervjumallen togs fram till insamlingen av data från fallstudien. Mallen modifierades under 

fallstudiens gång allteftersom författaren fick större insikt i Aptilos försäljningsprocess. Intervjuerna 

har skett utan större guidning från författaren och intervjupersonerna fick diskutera 

försäljningsprocessen relativt fritt. Intervjumallen var först och främst ett verktyg för författaren för 

att säkra att den sökta informationen samlades in. 

1. Kontakt med kunden 

a. Hur sker kundkontakten? 

b. Vad händer efter att kunden har tagit kontakt? 

c. Hur gallras kunderna? 

d. Vad har ni för krav på kunderna? 

e. Vilka ansvarar för kvalificeringen/gallringen av kunder? 

 

2. Efter att gallring av kunder 

a. Hur går ni vidare med kunden efter gallring? 

b. Hur sätter ni er in i kundens problem? 

c. Vilka är inblandade i framtagning av lösnigen? 

d. Vad ska ingå i en offert? 

e. Vilka ansvarar för offertarbetet? 

 

3. Efter att offerten har skickats 

a. Hur ser kontakten med kunden ut efter att offerten har skickats? 

b. Hur går förhandlingarna till? 

c. Vilka har ansvar för förhandlingarna? 

d. Hur sker kontraktskrivningen? 

e. Vad ska ingå i kontraktet? 

f. Vilka har ansvar för kontraktskrivningen? 

 

4. Efter att kontraktet skrivits 

a. Hur tar ni fram LLC/SOW? 

b. Vilka är ansvariga för att ta fram och godkänna LLC/SOW? 

c. Hur går överlämningen till leveransen till? 

d. Vad ska ingå i överlämningen? 

e. När görs leveransdesignen? 

f. Vem är ansvarig för att ta fram och godkänna leveransdesignen? 

 

5. Under leveransens gång 

a. Vilka är ansvariga för leveransen? 

b. Hur går leveransen till? 

c. Vad är säljarnas ansvar under leveransen? 

d. Hur går godkännandet av leveransen till? 

e. Hur hanteras det att kunder vill påbörja kommersiellt bruk innan leveransen är 

godkänd? 
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6. Efter godkännande av leverans 

a. Hur går överlämningen till support till? 

b. Vad är det som ska ingå i överlämningen? 

c. Vad är säljarnas ansvar efter att leveransen är godkänd? 

 

7. Övrigt 

a. Görs det någon mätning/kontroll/styrning av försäljningsarbetet? Hur? 

i. Om det genomförs mätningar. Vad möts och hur görs de? 

ii. Om det inte genomförs mätningar. Varför inte? 

b. Vilka är ansvariga för att fakturor skickas ut till kunderna? 

c. Vilka är ansvariga för att kunderna betalar? 

d. Finns det något i processen som du skulle vilja förändra, eller något som inte 

fungerar bra i dagsläget? Varför? 

e. Finns det något i processen som du inte skulle vilja förändra, eller något som 

fungerar bra i dagsläget? Varför? 
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Bilaga B Mer detaljerad karta av Aptilos faktiska försäljningsprocess 
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Bilaga C: Aptilos officiella leveransprocess 
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Bilaga D: Leveransrapport/Uppföljning (Tonnquist, 2008, s. 373) 
 

Projektets namn  

Beställare/sponsor  

Projektledare  

 

Projektstatus 

Viktiga händelser 

 Datum 

Resultatvärde 
 
Kostnad = Resultatvärde – Efterkalkyl 
Tidsskillnad = Resultatvärde – Förkalkyl 
Kostnadskvot = Resultatvärde/Efterkalkyl 
Tidskvot = Resultatvärde/Förkalkyl 

 

 

Prognos 
 
Totalkostnad = Förkalkyl/Kostnadskvot 
Slutleverans = Planerad leverans/Tidskvot 
 

 

Avvikelser 

  

Bilagor 

 Milstolpediagram 

 Tidsplan (Uppföljning) 

 Ändringsförslag 
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Bilaga E: Dokument för projektavslut (Tonnquist, 2008, s. 375) 
 

Projektets namn  

Beställare/Sponsor  

Projektledare  

 
Utfört 
(J/N) 

Datum Kommentarer 

Projektet avstämt enligt 
projektplanen. 

   

Resultatet avstämt enligt 
kravspecifikation. 

   

Projektgruppen avvecklad.    

Kostnader bokförda och 
godkända 

   

 
   

Återstående aktiviteter 
överförs till. 

Aktiviteter Datum 

 Nytt projekt 

 Förvaltningsorganisation 

  

  

 

Tidpunkt för uppföljning av 
effektmål. 

Plats Datum 

  

Kommentarer och orsak, om 
projektet avbröts i förtid 

 

Projektledaren har beviljats 
ansvarsfrihet 

 JA 

 JA, efter att återstående aktiviteter avslutats eller överförts 

 NEJ 

Projektet godkänt av 

 Datum 

 

Bilagor 

 Slutrapport 

 Efterkalkyl 

 Plan för uppföljning 

 Plan för förvaltning 

 Garantiåtaganden 
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Bilaga F: Resultatrapport (Tonnquist, 2008, s. 379) 
 

Projektets/uppdragets namn  

Beställare/uppdragsägare  

Projektledare/uppdragsledare  

Mottagare av projekt  

 
Godkänt 
(J/N) 

Datum Kommentarer 

Uppdraget färdigt och godkänt  
   

Kostnader bokförda och godkända 
   

Arbetsgruppen avvecklad 
   

Slutleverans 

Plats Datum 

  

Tidpunkt för uppföljning av 
effektmål. 

Plats Datum 

  

Kommentarer och orsak, om 
projektet avbröts i förtid 

 

Överlämnandet godkänt av 

 Datum 

 

Bilagor 

 Beskrivning av resultatet 

 Kravspecifikation 

 Efterkalkyl 

  
 

 


