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Abstract 
This master thesis was made to describe how sales organisations are constructed in Sweden 
within an industry with almost every sales situation as a new task selling, and where almost 
every selling is over one million Skr. One of these industries is the homebuilding industry 
with companies that manufacturers prefabricated houses and semi-fixed manufactured homes 
in Sweden. The pre-studies where made by using the Internet, intervjues and theory studies to 
construct a conceptual framework. The sales organisation was conceptualized to be able to 
measure; salesman, sales leader, improved skills, communication, reported information, 
compensation and company targets. This conceptualisation and operationalisation lead to a 
survey that captured organisations within the homebuilding industry in Sweden. The results 
from this survey indicate that there where some factors that was the same in new task selling, 
as in other industries where there are re-buying patterns. One of these factors was that in 
correspondence with theory, companies have targets to gather their sales organisation around, 
in order to become more effective. However, there where also factors that indicate differences 
between theory and empirical in the homebuilding industry. One example would be the theory 
that states a mix between monthly salary and commission were most common to compensate 
the salesman, but the survey indicated that a pure commission where more frequently used.  
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1 Inledning 
Detta kapitel är en inledning till rapporten med presentation av historiken om handel 
försäljning och marknadsföring, följt av en problemdiskussion. Kapitlet belyser även syftet, 
avgränsningarna, den valda branschen samt det företag som valdes för de grundläggande 
intervjuerna. 

1.1 Försäljningens & Marknadsföringens Bakgrund 
Handel har pågått under en lång tid i människans utveckling. I Nationalencyklopedin 
definieras handel som organiserad köpenskap med försäljning av varor eller tjänster; vanligen 
i större skala och under längre tid. Ordet handel kommer från tyskan där det ursprungligen 
betyder "hantera" eller "handskas med". Eftersom handeln bygger på frivillighet gynnar den 
normalt bägge parter. Den enes vinst är inte den andres förlust. Handeln omfattar alla 
ekonomiska verksamheter som syftar till att sammanföra köpare och säljare, oavsett om de 
befinner sig långt ifrån varandra (fjärrhandel) eller i varandras närhet (lokal handel). 
(Frihandel, 2003) 
 
Marknadsföring är en företeelse med amerikanskt ursprung och myntades i början av detta 
sekel. Begreppet kom till för att beskriva företagets relation till sin marknad på ett annorlunda 
sätt än tidigare begrepp som distribution, handel kunde göra. En producent som sökte en 
marknad för sina produkter måste beakta och lösa ett stort antal problem innan han kunde 
uttrycka försäljningsidén på ett sådant sätt att han kunde sända ut säljare och börja annonsera 
sina produkter. (Johansson, Thoresen, 1983) 

1.2 Problemdiskussion Kring Marknadsförings- och Säljorganisationer 
Dagens handel sker ofta genom försäljning av produkter. Försäljning beskrivs av 
Nationalencyklopedin såsom; sådan verksamhet som direkt syftar till avsättning av ett 
företags produkter. I modernt språkbruk är försäljningen en del av företagets marknadsföring. 
Övriga marknadsföringsaktiviteter (såsom reklam och marknadsanalys) kan ses som ett direkt 
eller indirekt stöd för försäljningen. Försäljning kan vara personlig eller opersonlig enligt 
Nationalencyklopedin. Den personliga försäljningen innebär personlig kontakt mellan säljare 
och kund, då båda två kan iaktta varandra och anpassa krav, erbjudanden och argument tills 
de kommer fram till en för bägge parter acceptabel lösning. (Frihandel, 2003). Personlig 
försäljning är den del i marknadsmixen som har direkt kontakt med kunden genom att dessa 
kan stå ansikte mot ansikte med kunderna till skillnad från annonsering, sponsring och andra 
former av icke personlig kommunikation (Jobber, 1998).  
 
Ofta förväxlas marknadsföring med försäljning vilket kan ses i tidningarnas platsannonser där 
försäljare ofta har benämningen marknadsförare utan att befattningen egentligen innebär 
något ansvar för marknadsföringsåtgärder. Om inte kunderna köper tillräckligt mycket, så 
måste företagen aktivt sälja till dem. Av den anledningen satsar företag resurser för att 
påverka kunderna, ofta utan att analysera varför de inte köper. Motsvarar inte produkten den 
bild företaget har gett av den, kommer kunderna att värdera företaget lågt i framtiden. Den 
”Bad-will” som företaget då skapar åt sig själv genom att lova mer än det företaget kan hålla 
är mycket svårt att få bort. (Johansson, Thoresen, 1983) 
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I industriell marknadsföring ligger oftast 70 % av marknadsföringens budget på kostnader för 
säljstyrkan. På senare år har den personliga försäljningen förändras genom att företag 
reducerar storleken på säljstyrkan just på grund av att den utgör en stor del i 
marknadsbudgeten. Det är få säljare som säljer produkter som är tydligt överlägsna 
konkurrenternas produkter vilket medför att säljarna behöver fokusera sig på fördelarna med 
sina produkter kontra vad konkurrenterna har att erbjuda. Försäljningen har under åren 
utvecklats och blivit mer komplex där försäljningsfunktionen har delats upp i fler kategorier 
för att visualisera dagens verklighet. I komplexa försäljningar behövs teamförsäljning där 
försäljningen inte involverar endast företagets säljare utan även expertis i form av 
finansieringsexperter, servicepersonal, teknisk personal eller annan för försäljningen lämplig 
expert. (Jobber, 1998). 
 
Konkurrenter kan urskiljas på olika nivåer och i olika former. Vanligtvis kommer 
konkurrensen från företag som tillverkar och marknadsför produkter liknande den egna 
produkten. Det kan emellertid ha sina risker att vara för snäv i sin uppfattning om vilka 
företag och produkter som man konkurrerar med. Johansson, Thoresen, 1983 ger ett exempel 
på hur tillverkaren av golfklubbor konkurrerar med tillverkaren av joggingskor, när bägge 
vänder sig till motionärer som enbart utövar en motionsaktivitet. Tillverkaren av golfklubbor 
har därför anledning att marknadsföra golfsporten som motion. (Johansson, Thoresen, 1983). 
 
Om affärsidén uttrycker verksamhetens inriktning, så skall målen uttrycka vad företaget vill 
uppnå. Affärsidén uttrycker var företaget söker skapa en position för företaget, målet anger 
vilken position företaget söker uppnå. Den amerikanske marknadsföringsprofessorn Philip 
Kotler ger en målstruktur där han beskriver hur målen bör vara utformade. Kotler anser att 
målen bör vara hierarkiska för att veta vilka som är det viktigaste och vilka som är 
underordnade målen. Målen skall även vara konsistenta vilket det menas att de inte är 
oförenliga med varandra och de skall även vara kvantitativa vilket gör att det inte räcker med 
att till exempel säga att ”företaget ämnar öka marknadsandelar” utan istället ge målet ett 
kvantitativt värde; exempel ”företaget ämnar öka marknadsandelen med 2 % 2004”. Målet 
skall även vara realistiskt med utgångspunkt i företagets möjligheter och resurser. I och med 
att en måldimension väljs exempelvis försäljningsvolym så inriktas medarbetarnas beteende 
mot just försäljningsvolymen. Detta kan resultera i att den så kallade volymsjukan där 
försäljningsvolymökningen är det allt överskuggande målet på bekostnad av täckningsbidrag 
och vinst. Därför är det viktigt att måldimensionen har sitt ursprung i affärsidén och är 
kopplade till omgivning och resurser inom företaget. (Johansson, Thoresen, 1983). 
 
För att kunna styra mot de av företaget satta målen så har belöningssystem en viktigt 
strategisk roll. Målen kan vara av flera olika slag, exempelvis hur väl den anställde lyckats att 
skapa nya kunder till företaget (s.k. ”Finders Fee”), uppnådd produktionsvolym, 
försäljningsresultat och branschindex. Avsikten med belöningssystem är att påverka dem som 
belönas bör. Företaget vill genom belöningen skapa motivation bland de anställda att utföra 
sina uppgifter bättre så att företaget stärks och blir mer konkurrenskraftigt. Om de anställdas 
beteende och engagemang inte påverkas är belöningssystemet misslyckat vilket leder till att 
företagets kostnader ökar utan att något presterats i gengäld. Belöningssystem är 
komplicerade och ställer krav på pedagogisk förmåga. I likhet med andra omfattande 
förändringsprocesser gäller det att ta uppgiften på allvar och inte bara distribuera ett budskap 
från ledningen, utan ledningen måste kommunicera, lyssna, förklara och övertyga. Ett 
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belöningssystem som skickar tydliga signaler om vad som kommer att belönas påverkar 
företagets kultur där avsikten är att skapa ett gemensamt mål. I företag som har infört system 
för nedbrytning av överordnade verksamhetsmål med hjälp av exempelvis ”Balanserade 
styrkort” är det relativt lätt att identifiera målnivåer och resultatmått för både finansiella och 
ickefinansiella prestationer. Ett system som uppfattas som felaktigt eller orättvist motverkar 
däremot sitt syfte. (Smitt et al, 2002).  
 
Säljarbetet beskriver Jobber, 2000 som en process i sex steg där stegen och utgör en grund för 
planeringen av det enskilda säljsamtalet (se figur 1). Förarbetet omfattar val av enskilda 
kunder samt att se om den potentiella kunden verkligen har behov av företagets tjänster och 
om ledningen inser behovet på marknaden. I förarbetet ser säljaren över hur kundgruppens 
köpprocess ser ut. Kundens historik och dess finansiella ställning är viktiga att undersöka. 
Säljaren bör även vara klar om sitt företags syfte dvs. om säljavsikten är att skapa en 
långsiktig relation eller att skapa en tillfällig vinst. Öppning/kontakt börjar med presentation 
av företaget och är en av de viktigare delarna i initialskedet av försäljningen då detta kan 
påverka möjligheten att få sälja till den potentiella kunden. Säljaren får heller aldrig glömma 
att denne är gäst hos kunden. Kundanalysen avser att analysera kundens behov och 
köpsituation vilket analyseras genom att säljaren ställer frågor till kunden. Exempel på sådana 
frågor är:  

 
 Vad behöver kunden?   När behöver kunden? 
 Köpbeslutsgruppen?   Köpetskonsekvenser? 

(Jobber, 2000). 
 
Vid argumentering och bemötning av invändningar är det viktigt att säljaren gör en EFI-
analys. Med EFI-analys menas att säljaren behöver vara klar över produktens Egenskap, 
Fördelen kunden har med produktens egenskap, samt vad fördelen praktiskt Innebär för 
kunden. För att kunna hantera invändningar använder sig säljarna av metoder såsom att 
upprepa invändningarna, förekomma kunden, ställa motfrågor samt att referera hur andra löst 
liknande problem. (Jobber, 2000). När avslutet skall göras kan det ibland vara fördelaktigt att 
göra delavslut för att göra det lättare för kunden att göra avslut. Om det inte går att göra ett 
helavslut eller ett delavslut kan säljaren i stället försöka få tillstånd ett nytt möte. (Jobber, 
2000). Återförsäkran är viktigt för att kunden är påverkbar efter ett köp på grund av 
efterköpskänslor. Efter köpet har spänningen mellan köpare och säljare oftast släppt och 
relationen blir mer öppen. Det är därför viktigt för säljaren att hålla kontakten (brev, telefon, 
etc.) för att bibehålla relationen. Säljaren bör också dokumentera små överenskommelser som 
inte ryms inom ramen för kontraktet för att inte riskera att skapa en missnöjd kund. Exempel 
på sådana överenskommelser är;  ”nästa gång får ni…..”, ”Då tar jag med en….………nästa 
gång jag tittar förbi”, etc. (Jobber, 2000). 
 

 
Figur 1 Säljprocessen (Jobber, 2000) 
 
En viktig aspekt på säljarbetet är att säljarna bör kunna hantera vissa reklamationer eller se till 
att person med rätt expertis på företaget kan lösa kundens problem. Missnöjda kunder berättar 
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i genomsnitt för 6 bekanta om sina klagomål, en lyckad reklamationshantering kan ge en bra 
goodwill åt företaget. (Jobber 1998). 
 
På senare år har vetenskapsmän inom marknadsföringen framfört att lärande är nyckeln till att 
skapa en varande konkurrensfördel. Externa förändringar tillsammans med interndynamik 
skapar osäkerhet för företagen och deras säljstyrka. Företagen måste först lära sig det nya 
inom sin marknad innan de har möjlighet att göra förbättringar. I frånvaron av lärande, 
behöver säljorganisationen och säljstyrkan upprepa gamla mönster och tidigare sätt att agera. 
(Lawrence, 2001). Säljare som ser sitt arbete som betydelsefullt kan komma att söka mening 
av att skapa mönster i sitt arbete för att möta sina egna behov, detta gör att det inte är säkert 
att de vill ändra beteende även fast företaget ändrar sitt beteende. (Lawrence, 2001) 
Organisatoriska variabler såsom omvärldsanpassning, organisationens ålder, etablerade 
rutiner och utförande är satta för att påverka organisationens inlärning. Individuella variabler 
såsom; behovsrekognosering, säljpersonalens effektivitet, informationsservicen och 
upplevelser är införda för att påverka säljarnas inlärning. Både organisationsinlärningen och 
den individuella inlärningen är kopplade för att lyckas i förändringar på marknaden och inom 
företaget. Eftersom säljarna är i frontlinjen för företaget är de i den bästa positionen för att 
lokalisera förändringar i form av ändrade behov och önskemål. Säljarna har den primära 
kontakten med företagets kunder och är därför ansvariga för implementeringen av företagets 
image och ideologi. (Lawrence, 2001). Säljledaren måste vara öppen för att lyssna till 
säljstyrkan (den primära kundkontakten) om företaget skall fungera i en framgångsrik 
interfunktionell koordinering. En högpresterande säljorganisation är den som utarbetar 
konkurrensfördelar och konsekvent möter och tillfredställer kundernas behov genom att 
behålla, utöka och göra sitt företags försäljning med kunder som är lönsamma för företaget. 
(Lawrence, 2001) 
 
Förnyelse medför att säljorganisationen och individerna undersöker och lär in nya vägar att 
utföra saker medan de kontinuerligt bearbetar det som de sedan tidigare lärt sig. Inlärning är 
menat att underlätta beteende förändring som skall leda till bättre prestationsresultat. Det 
kräver därför att organisationens inlärning genererar nya idéer, som befrämjar alternativa sätt 
som arbetet utförs på, detta för att på så sätt starta organisationens förbättring. Detta har varit 
fallet med introduktioner av marknadsföringsprogram såsom Customer Relationship 
Management1 (CRM) som har beskrivits som säljredskap, marknadsföringsredskap och 
kundserviceredskap. (Lawrence, 2001) 
  
Ett felaktigt antagande som ofta görs, är att en individ kan lära sig men inte en organisation, 
men individerna lär sig och delar med sig av sin kunskap till medarbetare som utifrån denna 
kunskap gör att organisationen kan dra nya slutsatser och i sin tur lära någon medarbetare 
något nytt. Detta resulterar i att summan av det totala humankapitlet i företaget blir större än 
det inlärda hos varje individ. När en medarbetare slutar på företaget inte behöver därför inte 
kunskapen gå förlorad utan stora delar kan finnas kvar inom företaget. (Lawrence, 2001) 
 
Den högsta nivån inom ett företag skall syssla med visionen, målinriktningen och den 
strategiska inriktningen i företaget. Strategin är ett viktigt stöd i de många små besluten men 
den är också till god hjälp vid de riktigt stora besluten. När John F Kennedy förklarade ”I 
                                                 
1 För vidare läsning se kapitel Teori 
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want a man on the moon before 1970” så satte han ett mål för en hel nation. Det var inte han 
själv som skulle göra jobbet, han hade inte ett dugg med genomförandet att göra, hans jobb 
var ett uttalande som riktade alla ansträngningar åt ett håll, mot ett mål. (Carlzon, 1986) 
 
Nästa nivå i företaget skall ansvara för planeringen anpassa resurserna genom att investera 
eller rekrytera folk allt det som krävs för att man i verksamheten skall kunna fullfölja de 
strategier som högsta ledningen har angivit. Det tredje skiktet utgörs av verksamheten, det är 
där alla de enskilda besluten skall fattas, alla de beslut som krävs för att verksamheten skall 
kunna bedrivas i enlighet med de mål och strategier som ledningen har angivit i enlighet med 
de planer nivå nummer två har lagt fast och med stöd av de resurser man har krävt och fått 
tilldelat sig. Ledaren är beroende av att alla på alla nivåer förstå var målet är beläget och hur 
man bäst når dit. För att vara säker på att alla är på väg åt rätt håll måste man mäta vad som 
sker i verksamheten. Om alla människor i ett företag, under frihet att ta ansvar för egna beslut 
och åtgärder, arbetar åt ett och samma håll, så utvecklas en enorm kraft, det handlar om att 
skapa en miljö där människorna är trygga och vågar utnyttja det ansvar och de befogenheter 
som anförtros dem.(Carlzon, 1986) 

1.3 Syfte 
Syftet med examensarbete är att beskriva hur säljorganisationer i Sverige är uppbyggda i en 
bransch med övervägande del engångsköp där köpet vanligtvis inte är av impulsköpsart.   

1.4 Avgränsningar 
Avgränsningarna beskriver vilka teorier jag inte kommer att beröra trots att de ligger inom 
ramen för ämnet. 
 
Arbetet kommer inte att behandla relationerna och interaktionen mellan säljarna och köparna 
vilket gör att köpprocessen inte kommer att studeras i denna undersökning. Inte heller hur 
kunder upplever enskilda säljare eller dess säljorganisation kommer att undersökas, detta gör 
att inte kundattityder och kundupplevelser undersöks. Hur enskilda säljare arbetar berörs inte 
heller i rapporten. Hur säljare går till väga för att bygga upp långsiktiga relationer med kunder 
ligger inte heller i ramen för denna undersökning. Hur ansvariga för säljledningen arbetar och 
hur ansvariga för säljledningen bearbetar information som kommer från säljarna genom 
säljledningen ingår inte i detta examensarbete.  

1.5 Beskrivning av villatillverkningsbranschen 
Med avseende på syftet och avgränsningarna valdes villatillverkningsbranschen som 
undersökningsbransch. Detta kapitel ger en kort beskrivning av branschens historik och 
utveckling de senaste åren.  
 
Försäljningen av prefabriceradehus i Sverige har i början av 1997 ökat långsamt efter den 
dramatiska nedgången som inträffade under början av 90-talet. Marknaden har dock förändras 
radikalt sen den stora nergången i början på 90-talet. För att klara den minskade byggnationen 
i Sverige har exporten ökat men även utseendet på exporten har skiftat sedan början på 90-
talet. När det svenska bostadsbyggandet gick ned under början av 90-talet ökade den svenska 
trähusindustrin sin export i första hand till Tyskland. Denna export har därefter minskat, 
medan de nordiska länderna blivit vår viktigaste exportmarknad. Den totala produktionen 



Avdelningen för Industriell Marknadsföring 
 
 
 
 

 
6 

(saluvärdet) av villor i Sverige 2002 beräknas till 6900 miljoner kronor exkl moms och antalet 
arbetsställen i trähusindustribranschen år 2002 var 59 st och dessa sysselsatte totalt 3606 
anställda. (STR, 2003) 
  
Efterfrågan på nybyggda småhus2 ökar mest i storstadsområden, universitetsorter och 
tillväxtområden. Tillgången på tomtmark för småhus är mycket dålig i dessa områden. Detta 
dokumenterades genom en undersökning av kommunernas planberedskap som STR gjorde 
under slutet av år 1998. Boverket har på regeringens uppdrag gjort liknande undersökningar 
och bekräftat STR: s uppgifter. Före 1990-talet var kommunerna skyldiga att se till att mark 
planlades och exploaterades för bostadsändamål, men denna skyldighet upphörde i och med 
avregleringen av bostadsmarknaden. (ibid.) 
 
År 2002 stod i Sverige, 30327 familjer i tomtkö av vilken 1526 tomter blev förmedlade till 
familjer. (Villaägarnas riksförbund, 2003). Under år 2002 påbörjades totalt 20 600 nybyggda 
lägenheter3 enligt SCB: s statistik, jämfört med 19 602 år 2001. Av de påbörjade lägenheterna 
år 2002 var 7 700 i småhus, jämfört med 7 132 år 2001. Enligt preliminära uppgifter från SCB 
påbörjades 4 600 lägenheter under första kvartalet 2003 (4 816 år 2002), varav 1 800 i småhus 
(1 467 år 2001). (STR, 2003) 
 
Enligt SCB exporterade Sverige monteringsfärdiga trähus för 1 227 miljoner kronor år 2002 
(1 197 miljoner år 2001) och importerade för 60 miljoner kronor (135 miljoner år 2001). Av 
exporten gick 770 miljoner till Norden, 131 miljoner till Tyskland och 237 miljoner till Japan 
(772 till Norden, 192 till Tyskland respektive 158 miljoner till Japan år 2001). Av importen 
kom 22 miljoner från Norge och 11 miljoner från Finland (61 från Norge, respektive 19 
miljoner år från Finland 2001). (ibid.) 

1.6 Företagspresentation 
Det företag i villatillverkningsbranschen som valdes att studeras närmare var Vittjärvshus AB 
på grund av närheten till företaget, närheten till dess ledning samt att företaget hade en 
uttalad önskan om att marknadsföringsgrenen försäljning behövde studeras.  
  
Företaget Vittjärvshus AB startades 1972 av Lars-Åke Eriksson och är ett företag i 
byggbranschen som tillverkar prefabricerade villor, fritidshus och flerbostadshus samt 
kontors- och industrihus. Stommarna till husen byggs i en egen fabrik i Vittjärv strax utanför 
Boden, Norrbotten. Husen byggs enligt en metod som gör det enkelt att utforma varje hus 
individuellt. Vittjärvshus AB affärsidé baserar sig på att kunden skall ha fullständig frihet att 
utforma villan efter eget önskemål till ett pris som skall ligga i ungefärlig nivå med fasta hus. 
(Intervju, 2003). 2002-01 – 2002-12 var 28 personer i genomsnitt anställda åt Vittjärvshus AB 
och omsättningen låg på ca 27 miljoner kronor. Omsättningsförändringen från 2002-01 – 
2002-12 var -21,19 % medan det genomsnittliga antalet anställda minskade med två personer. 
(Affärsdata, 2003). 

                                                 
2 Friliggande hus med en eller två bostäder, radhus eller kedjehus. I reglerna för bostadsfinansiering och i bostads-
statistiken definieras småhus som hus som till minst hälften innehåller utrymmen för bostadsändamål och som 
inrymmer en eller två bostadslägenheter. 
3  Lägenhet; fastighetsjuridisk term för avgränsaddel av byggnad, ibland även hel byggnad, som upplåtits till nyttjande 
som bostad eller för annat ändamål. Inom äldre fastighetsrätt är lägenhet benämning på bl.a. mindre fastighet utan 
egen mantalsbeteckning som bildats genom avstyckning eller avsöndring. 
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Enligt Lars Åke Eriksson som är VD på Vittjärvshus AB har inte marknadsföring aktivt 
bedrivits på företaget, vilket innebär att Vittjärvshus AB inte har någon utarbetad affärsplan 
eller marknadsplan4. Av de förfrågningar från kunder som går till projektering och 
kalkylering så blir det endast avslutning (kontraktsskrivning) på ca 10 % av förfrågningarna. 
Hur de återstående ca 90 % av de potentiella kunderna väljer konkurrent, substitut till småhus, 
eller andra alternativ har Vittjärvshus AB inte kännedom om på grund av att företaget i dag 
inte har någon rapportering från provisionssäljarna och bara sporadisk kommunikation mellan 
provisionssäljarna och företaget. (Intervju, 2003) 
 
I dag har Vittjärvshus AB en fältsäljare med fastlön på den svenska marknaden. Denna säljare 
har sitt fokus på Norrbotten och utgångspunkt från sitt kontor på Vittjärvshus AB. 
Vittjärvshus AB har också fem provisionssäljare runt om i landet som har husförsäljningen av 
Vittjärvshus AB som bisyssla (även Lars-Åke Eriksson arbetar som säljare). Kalkyleraren har 
hand om försäljningen till den norska marknaden. Av de ca 30 villor som säljs under år 2002 
är ca tre st sålda av provisionssäljarna medan resten av försäljningen är kunder som själv sökt 
upp Vittjärvshus AB efter att kunderna läst de annonser och sponsringar som företaget 
bedriver. Var kunderna läst annonserna eller sponsringen är inte undersökt av Vittjärvshus 
AB. (ibid.)  
 
I och med att Vittjärvshus AB är ett småföretag5 gör det att de arbetsuppgifter som personerna 
på företaget har överlappar varandra. I Vittjärvshus AB fall innebär det att den person som har 
hand om fältförsäljningen till stora delar av dagen arbetar med andra sysslor såsom 
telefonkontakt med kunder och underleverantörer angående saknade/felaktiga lister, 
bänkskivor, vitvaror, byggnadstekniska frågor mm. I intervju med fältsäljaren på Vittjärvshus 
AB så säger han att dessa sysslor uppkommer, därför att han är den person som blir 
representant för företaget och den kunden talar med genom hela köpprocessen. Det blir då 
naturligt att fältsäljaren får samtal från kunderna som vill att han skall lösa oklarheter i 
leveransen eller byggnationen eftersom det är fältsäljaren som vet vad som överenskommits 
med kunden. (ibid.)  

                                                 
4 Marknadsplan: Planlägga en marknadsföring. utifrån kvalificerade bedömningar om lämplig taktisk tillämpning för att 
erhålla en konkret handlingsplan för den kommande perioden, oftast ett år framåt. 
5 Anställda    Omsättning       Balansräkning på totalt 
  < 50        ≤ € 10 million       ≤ € 10 million 
(Eu, 2003)  
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2 Teorier 
Teorierna i detta kapitel är hämtade ur litteratur och artiklar för att ur historiken och 
problemdiskussionen kunna uppfylla arbetets syfte inom ramen för arbetets avgränsningar 
och därigenom ge en möjlighet att fånga villatillverkarbranschens särdrag. 

2.1 Skapandet av ett Strategiskt Säljprogram 
För att bli framgångsrik måste ett företag anpassa sin marknadsplan till både den externa och 
interna affärsmiljön. När omvärlden förändrar sig skall justeringar göras på företagets 
marknadsstrategi. Ett företags säljprogram är endast en del i en marknadsstrategi. När 
förändringar utförs på andra delar av marknadsstrategin så måste säljprogrammet justeras för 
att bibehålla sin effektivitet. (Churchill, 1990). 

2.1.1 Omvärldens Influenser på Säljprogram och dess Utförande 
I vissa fall kan företag påverka sin omgivning men för det mesta kommer marknadsförings 
och/eller säljledaren att få anpassa sig till omgivningen. Omgivningen kan grupperas i fem 
kategorier som direkt påverkar företaget och dess marknadsföring och säljprogram. 
(Churchill, 2000, sid 73-87) 

 
Figur 2: Påverkande externa faktorer på utformandet av ett marknadsföring- & säljprogram 

 
Ekonomiska faktorer 
En kritisk ekonomisk variabel är konkurrenterna, både dess antal och deras styrkor på 
marknaden. Detta innebär att ett företags marknadsföring- och säljprogram bör utformas på 
ett sådant sätt att de fokuserar på en utmärkande fördel över konkurrenterna. Säljare möter 
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oftast kunderna dagligen vilket gör att säljstyrkan oftast är de som stöder på förändringar i 
samhället först. Ett av de kritiska momenten är att samla denna information på ett sådant sätt 
att marknadsföring och säljledarna får in informationen så att strategerna på företaget kan 
agera på förändringarna. Rapporter som detaljerat beskriver konkurrenternas aktivitet; såsom 
analyser av förlorade försäljningar, kan summera konkurrenternas strategier för 
marknadsföring och säljledningen. Det svåra ligger i att veta vad för information som är 
viktig och användbar för företaget så att inte säljarna tar säljtiden till att samla in trivialt och 
oanvändbart material.  (ibid.).  
 
Etiska och Sociokulturellafaktorer 
Två olika etiska dilemman är speciellt viktiga för marknadsföring- och säljledarna. Det ena är 
marknadsföring- och säljledarnas sätt att agera mot säljarna. Etiska faktorer kan vara hur 
säljledaren ger ett likvärdigt bemötande till olika sociala grupper inom säljstyrkan och ger 
säljarna en rättvis fördelning av till exempel säljdistrikt, kundkvoter och därmed möjlighet att 
nå samma storlek på provisionen. Det andra etiska dilemmat är säljarnas sätt att vara 
gentemot sina kunder. Dessa frågor berör endast indirekt säljledaren och det kan vara svårt för 
säljledaren att direkt observera och kontrollera alla säljarna i säljstyrkan. Trots det har ändå 
säljledaren en skyldighet att upprätta en standard för etiskt beteende, förmedla standarden 
tydligt och upprätthålla standarden kraftfullt i sin säljstyrka. Det viktiga i att upprätthålla 
moralen i säljstyrkan är att ett oetiskt beteende troligen leder till en minskad försäljning på 
sikt. Säljledningen kan hjälpa säljarna undvika den stress och inkonsekvens i utförandet av 
försäljningen som kan associeras till etniska dilemman, detta genom att utfärda skrivna 
policys. (Churchill, 2000, svid 73-87) 
 
Lagar och politiska faktorer 
Många av förändringarna i samhällets värderingar reflekteras i nya lagar och statliga 
regleringar, det är där som den etiska- och sociokulturellamiljön korsas med lagar och 
politiska miljön. Det är framför allt konkurrenslagarna och lagarna som behandlar 
konsumentskydd som har relevant betydelse för säljprogram. Även lagar som direkt påverkar 
produkten är av betydelse för säljprogrammets utformning. (Churchill, 2000, sid 73-87). 
 
Naturfaktorer 
På många marknader har naturens knappa resurser lett till att bristen på vissa råvaror har gjort 
att säljledningen tvingats förmå säljstyrkan att hjälpa till att styra försäljningen mot de råvaror 
som det inte råder brist på, för att förhindra utebliven (minskad) försäljning. (Churchill, 2000, 
sid 73-87). 
 
Tekniska faktorer 
Teknologi har direkt inverkan på säljledarna på så sätt att förbättringar i transport, 
kommunikation och databehandling gör att säljdistrikt och belöningssystem behöver anpassas 
till den tekniska förändringen. Nya kommunikationsteknologier tillsammans med den 
eskalerande kostnaden med traditionell fältförsäljning gör att förändringar för säljprogrammet 
är nödvändiga. (Churchill, 2000, sid 73-87). 
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2.1.2 Rekrytering av säljare 
Rekrytering av säljare beskrivs av Churchill, 1990 som en process i fyra steg. Det första 
steget i rekryteringsprocessen är att ettablera policys rörande ansvaret för urvalet och 
rekryteringen. Det viktiga är att veta vem som är delaktig i rekryteringsprocessen och vilka 
befogenheter dessa personer har. I steg två analyseras vilken sorts säljare som söks. Exempel 
på faktorer att ta hänsyn till vid arbetsanalysen: 
 

• Varor och tjänster som säljaren skall sälja. 
• Kundsegment till vilka säljaren skall sälja. 
• Speciella uppgifter och ansvar som säljaren kommer att ha i sin arbetsutövning. 
• Relationer mellan säljare och andra positioner i företaget.  

(exempel: Till vem rapporterar säljaren, hur skall säljaren arbeta mot andra 
avdelningar) 

• Den mentala och fysiska påfrestningen som arbetet kräver. 
 
I steg tre söks lämpliga personer för arbetsuppgiften utanför och inne i företaget. I sista steget 
utvecklas och appliceras urvalsprocessen för att finna en lämplig säljare för uppgiften. 
Urvalsprocessen består vanligtvis av ansökningsblankett, intervjuer med potentiella säljare, 
avstämning av referenser och av en prövotid för säljaren. (Churchill, 1990) 

2.1.3 Organisering av Säljstyrka 
Företagets policy, resurser och unika talanger utgör viktiga 
delar i marknadsförarens miljö. Marknadsförare och 
säljledare måste få säljprogrammen att passa organisationens 
begränsningar. Begränsningarna utgörs av fem st huvud-
kategorier. (Churchill, 2000). 
 
Mål och kultur 
Formulerandet av en marknadsplan och säljprogrammet 
börjar med högsta ledningens noggranna och specificerade 
mål för varje avdelning på företaget. När företagets mål 
ändras måste också marknadsföringen och säljprogrammets 
ändras. (ibid.) 
 
Personal 
Antalet anställda i företaget tillsammans med deras 
erfarenhet och skicklighet begränsar marknadsförings-
strategierna och säljprogrammet. I vissa fall är det möjligt för 
företaget att kompensera en bris i kunskapen hos de anställda 
genom att leja kompetens utanför företaget. (ibid.) 
 
 
 

Figur 3 Marknadsstrategi och ledning  
av säljstyrkan (efter Jobber, 1998) 
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Finansiella resurser. 
Ett företags finansiella styrka påverkar många aspekter av dess marknadsprogram. Förmågan 
att utveckla produkterna, göra reklam för företaget och dess produkter, till storleken på 
säljstyrkan påverkas av den finansiella styrkan. (ibid.)   
  
Produktions kapacitet 
Företagets produktionskapacitet, utrustning och teknologi i fabriken sätter tillsammans med 
fabrikens lokalisering begränsningar på säljprogrammet. (ibid.)    
 
Forsknings- och utvecklingsarbete   
Ett företags tekniska avdelning och ingenjörens expertis är en viktig faktor för att utvärdera 
om företaget skall vara en ledare inom produktutveckling eller ett företag som följer andras 
produktutveckling. (ibid.) 

2.1.4 Säljkvoter 
En av de viktigaste funktionerna en strategisk 
marknadsplanerare gör är att finna efterfrågan 
och översätta efterfrågan i mål och delmål för 
säljpersonalen. Marknadspotentialen 
representerar det maximalt möjliga 
försäljningar för alla företag av produkten 
under ideala förhållanden.  
 
 
Säljpotential är den del av marknaden som ett 
visst företag rimligen kan förvänta sig ta, det 
vill säga representerar alla maximalt möjliga 
försäljningar på företaget.  
 
Säljprognosen är en uppskattning i monetära 
medel eller sålda enheter över en förutbestämd 
framtida tidsperiod under ett visst 
marknadsplan. Prognosen skall vanligtvis vara 
mindre än den maximala försäljningen och en 
viktig del i bestämmandet av säljkvoten.   
 
Säljkvoten kan antingen vara den del som den 
individuella säljaren bör uppfylla eller 
distriktet, avdelningen bör uppfylla. 
 

Figur 4: Säljkvotsprocess genom analys av  
marknadspotential, säljpotential och säljprognos 
 (efter Churchill, 2000). 
 
Säljkvoten är en motivator för säljpersonalen, genom säljkvoten kan andra motivationer 
utvecklas såsom säljtävlingar. Säljtävlingar är sällan rättvisa på grund av variation på 



Avdelningen för Industriell Marknadsföring 
 
 
 
 

 
12 

distrikts-storlekar och antal potentiella kunder inom distriktet, men tävlingarna är trots detta 
ändå motivationshöjande.  
 
Säljkvoterna kan också utgöra underlag för bonus och annan kompensation. Kvoterna kan 
nyttjas för att se vilka säljare som har en effektiv respektive ineffektiv försäljning och utifrån 
den kunskapen är det lättare att analyser effektiviteten och därifrån ta lärdom för att höja 
kompetensen och effektiviteten på säljstyrkan (Jobber, 2000). 

2.1.5 Säljdistrikt 
Ett säljdistrikt är en grupp av potentiella och nuvarande kunder som är knutna till en säljare, 
bransch, handlare eller distributör under en given tidsperiod. Bra säljdistrikt består av kunder 
som har pengar och en villighet att spendera dessa. Dessa kunder bor oftast på en given 
geografisk plats vilket gör att det oftast är en fördel att dela in distrikten rent geografiskt. 
Felaktigt satta distrikt kan utgöra en fara för moralen och intresset hos säljpersonalen om 
denne ser sin säljkollega med ett distrikt med bättre försäljningsmöjligheter, medan bra satta 
distrikt kan effektivisera säljarna. Klart definierade distrikt ger klart definierade skyldigheter 
och på så sätt att säljledaren lättare kan kontrollera fältsäljarna för att se var det behövs 
utbildning eller annonsering för att hjälpa till med försäljningen (Jobber, 2000). 

2.1.6 Säljstyrkans Storlek 
Säljpersonalen är bland de produktivaste tillgångarna på ett företag men de är också bland de 
kostsammaste. Fastställandet av det optimala antalet säljare ställer säljledare inför dilemmat, 
desto fler säljare desto högre försäljning men detta medför även ökade kostnader, att hitta de 
optimala balanserna är därför viktigt. En av de enklaste metoderna för att uppskatta det 
optimala antalet säljare är ”breakdown method” vilket går ut på att dividera den totala 
prognostiserade försäljningen med den beräknade försäljningen per säljare. 
 
S  = Antalet säljare som behövs 
TF = Total prognostiserad försäljning 
SK = Beräknad försäljning/säljare 

2.2 Implementering av Säljprogram 
”Säljledaren skall leda vilket betyder: att uppnå resultat genom andra, genom att planera, 
organisera, kommunicera, styra, motivera, träna och kontrollera.” (Youdale, 1975, sid 31) 

2.2.1 Motivera en Säljstyrka 
”I många företag är säljarna dåligt ledda, på det stora hela taget otränade, svagt motiverade 
eller helt okontrollerade, endast av den orsaken att säljledaren är överbelastad (eller tror sig 
vara det) med personliga säljplikter, med administrativt arbete, kundkontakter, mm.” 
Säljledaren skall leda vilket betyder: att uppnå resultat genom andra, genom att planera, 
organisera, kommunicera, styra, motivera, träna och kontrollera. Man kan inte begära att en 
säljledare skall göra sitt bästa eller ens klara sig hjälpligt om säljledaren kvävs av eller tillåter 
sig själv att drunkna i detaljer och aktiviteter, som andra passar bättre för och som de kan 
utföra betydligt billigare. (Youdale, 1975, sid 31) 
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Figur 6 beskriver säljstyrkans effektivitet (mätt i attityder, kunskap och färdigheter) över 
tiden. SE0 visar på säljeffektiviteten vid tidpunkten innan träningen startade. Om inte en 
säljträning följs upp av ledningen (säljledningen) återgår säljstyrkan ofta till sina gamla vanor, 
själva träningen är bara en liten del av det säljorganisationen måste genomföra för att få en 
hållbar effektivitetshöjning. (Youdale, 1975, sid 99-109) 

 
Figur 5: Löpande uppföljning av säljträning (Youdale, 1975, sid 102) 

 
Säljträningens Vitala Komplement 
Komplement 1: Högsta Ledningens Insats 
Högsta ledningen måste inse betydelsen av ett fortlöpande utvecklingsprogram för företagets 
säljare/säljledare. Ledningen bör likaledes kontrollera att säljchefer och säljledare var för sig 
genomför de åtgärder som är nödvändiga för att träningsprogrammet skall ha framgång. De 
områden där det ofta förekommer brister på grund av högsta ledningen.  

• Den delegerar för mycket till säljledningen. 
• Den håller inte tillräckligt hårt på feedback från säljledningen rörande resultatet av 

träningen, den utgår från att träningen går bra utan dess egen överordnade ledning. 
• Den visar inte säljarna och säljledarna att den är allvarligt intresserad av deras träning 

och fortsatta vidareutveckling. 
• Den ger inte träningsaktiviteter tillräckligt hög prioritet. 
• Den söker inte professionell hjälp för att avslöja behoven av säljar- och ledarträning. 
• Den anlitar alltför kritiklöst externa konsultföretag. 

(Youdale, 1975, sid 99-109) 
 
Komplement 2: Kontinuerlig Träning 
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För att en säljstyrka skall utvecklas på ett positivt sätt krävs hårt arbete men när en önskvärd 
nivå är nådd måste en kontinuerlig träning till för att hålla den eftersträvade höga kvalitén. 
Marknadsföringsplanen bör alltid innehålla ett avsnitt om tränings- och utvecklings-
aktiviteterna under de kommande tolv månaderna. Vanliga misstag från ledningen är: 

• att träningen kommer att bli kostsam utan att ta hänsyn till vad en dåligt fungerande 
säljorganisation kostar. 

• att ledningen inte tycker det finns någon på företaget som är kvalificerad nog att 
planera och genomföra ett fortlöpande träningsprogram, och skickar därför hellre en 
eller två säljare på en allmän säljkurs. 

• att ledningen underlåter att söka professionell hjälp av t.ex. en utbildningsorganisation 
i branschen eller från välrenommerade konsultfirmor. (ibid.) 

 
Komplement 3: Prestationsstandards 
Ledningen måste kunna mäta avkastningen av varje investering i tid och pengar på ett 
tillfredställande sätt. Detta kan ledningen göra om det finns konkreta måttstockar med vilka 
ledningen jämför medarbetarnas insatser. Vanligen förekommande brister hos ledningen är: 

• att en del säljledare anser att det inte går att mäta resultaten av säljträningar. 
• att en del säljledare har felaktiga attityder och inställningar ex ”Det är inte antalet 

säljbesök som räknas utan kvaliteten”.  
 
De inser inte att om antalet säljbesök kunde ökas genom: 

• Bättre planering av rutterna. 
• Bättre tids-nyttjande. 
• Bättre planering av besöken. 
• Bättre arbetsvanor. 

– och kvaliteten kunde förbättras genom: 
• Bättre frågeteknik. 
• Bättre presentationer. 
• Större talanger då det gäller att framlägga köparfördelar. 
• Bättre utnyttjande av visuella hjälpmedel. 
• Bättre bemötande av invändningar. 
• Bättre avslutsteknik. 
• Bättre produktkännedom. 

– så skulle både kvantiteten och kvaliteten bidra till kraftigt förbättrade resultat.  
(ibid.) 

14%
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12%
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17% Interna möten
Reser
Telefonförsäljning

Administration
Försäljning hos kunden

Planering/ Koordination

 
Figur 6: Hur säljare spenderar sin tid (efter Churchill, 2000) 
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Komplement 5: Styrning och Kontroll 
Säljledningen är oftast omgiven av säljdata som de inte tittar på och som de inte heller handlar 
med utgångspunkt från, därför blir styrningen av säljstyrkan svag eller otillräcklig. Exempel 
på attityder hos säljledning är ” Det passar inte i min bransch” eller ”Det går säkert bra på 
andra marknader men vår produkt...”. Många säljledare vet inte heller hur det skall etablera 
kontrollsystem som fungerar. (ibid.) 
 
Komplement 6: Träning på Fältet 
Teoretisk säljträning är viktig och nödvändig och den mest effektiva träningen en säljare kan 
få är tillsammans med sin chef på fältet, där denne under en heldag och kontinuerligt ger råd. 
Varje säljare bör besökas av sin chef minst en gång per månad. På så sätt kan säljledaren: 

• Motivera 
• Utveckla de rätta attityderna 
• Lyssna till säljaren åsikter  
• Ställa upp mål och planera 
• Följa upp tidigare planer 
• Ge den uppbackning som behövs 

(ibid.) 
 
Komplement 7: Fortlöpande Träning vid Säljkonferenser 
För att snabbt utveckla en effektiv och fungerande säljstyrka är det viktigt att regelbundna 
träningar hålls, dessa bör vara välplanerade och kontinuerliga. (ibid.) 
 
Komplement 8: Täta Värderingar av Säljare och Säljledare. 
För att kunna arbeta fram en träningsplan för en säljare/säljledare måste överordnad känna till 
dess starka och svaga sidor. En vanlig invändning är att säljledaren eller högsta ledningen 
säger sig känna till sina underordnade men när en utförlig test utförs visar det sig ofta att den 
överordnade inte visste mycket som den påstod sig göra. För att kunna utvärdera krävs system 
för utvärderingen som är regelbundna och ofta återkommande. (ibid.)  
 
Komplement 9: Rättvis lön och Motivation 
Samtidigt som många säljchefer tror att träning löser alla dess problem, väntar sig andra allt 
för mycket av avlöningssystemet. Alla människor, inte bara säljare behöver motivation för att 
kunna arbeta effektivt tillsammans mot ett gemensamt mål. (ibid.) 
 
Komplement 10: Säljledarna Tränas i att Träna 
Väldigt många säljledare på alla nivåer har börjat sin karriär som säljare och i många fall har 
befordringen inte medfört några större förändringar än titelskiftet. De tänker och handlar som 
när de var säljare, detta gör att deras förmåga att leda, motivera och träna säljare så de blir lika 
bra säljare som de själv en gång var inte blir förverkligat i praktiken. Högsta ledningen 
använder ofta titlar såsom regionchef, säljchef, distriktschef för att belöna duktiga säljare men 
det är viktigt att det inte bara blir ett titelskifte utan de behöver i sin nya roll helt andra 
träningar och värderingar än i sin tidigare roll för att på ett effektivt sätt kunna motivera de 
anställda som de har blivit chef/ledare över. Det är vanligt förekommande att den tidigare 
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säljaren inte fått veta vad deras nya befordring innebär, det saknas helt enkelt definition över 
titelns funktion. (ibid.) 

2.2.2 Utformandet av Kompensation och Säljincitament 
Säljstyrkans kompensation varieras efter försäljningskostnader och kundtätheten på distrikt 
och det är inte ovanligt att ett företag mixar mellan olika kompensationsformer. Två rena 
former av avlöningssystem är månadslön och provisionslön. Det finns två huvudtyper av 
kriterier som ledningen bör ta i beaktande. 1. Ekonomiska kriterier. 2. Kontroll och 
strategiska kriterier. (Churchill, 2000).  
 
Jobber, 1998 beskriver även mixen mellan 
fast lön och bonus/provision som en 
lämplig variant att använda när säljaren är 
ambitiös och denne önskar en möjlighet 
att tjäna lite extra. Den mixade lönen är 
den vanligaste i säljstyrkan enligt Jobber 
1998. Belöning till säljare bör enligt 
Jobber, 1998 baseras på två mätmetoder. 
Den ena är den kvantitativa mätningen där 
vinst, antal avslut, antal samtal till kunder, 
antal potentiella kunder och antal 
kundbesök. Medan den andra mätmetoden 
är kvalitativ och belyser säljarens 
presentationsteknik, relationen till 
kunderna, produktkännedom (hur väl 
informerad säljaren är om företaget och 
företagets produkter), hur väl säljrutterna 
och säljsamtalen är förberedda samt 
säljarens förmåga att samarbeta med 
direktiv från säljledningen (Jobber 1998). 

Figur 7: Försäljningskostnader i förhållande 
 till försäljningsvolym 

Ekonomiska Kriterier 
Kostnader tenderar att eskalera med försäljningsvolymen då provisionssäljare oftast erhåller 
en större provision än den fasta säljstyrkan (se figur 7). Detta är förklaringen till varför små 
företag och större företag i distrikt med små marknader praktiserar provisionslön. Kostnaden 
för en felbedömning blir betydligt mindre vid användandet av en provisionssäljare.  
 
Många säljledare och marknadsföringsledare menar dock att försäljningen blir större i ett 
område med fast säljpersonal på grund av att den fasta säljstyrkan har en bättre utbildning om 
företaget och en bättre produktkännedom samtidigt som deras framtid hänger på om företaget 
finns kvar. Dessa faktorer leder till en aggressivare försäljning som resulterar i bättre resultat. 
(Churchill, 2000, sid 100-105). 
 
Kontroll och Strategiska Kriterier 
Ledningen kan kontrollera ett företags säljstyrka på många sätt, bland annat genom träning 
och övervakning. Kontrollen över provisionssäljaren är oftast mindre och det är svårt för 
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ledningen att avgöra vid en eventuell effektivitetsnedgång beror på orsaker som 
provisionssäljaren har skapat eller om det står utom hans/hennes kontroll. Vid en avskedning 
av provisionssäljare medför det alltid en initieringskostnad för att få den ersättande säljaren 
att sätta sig in i företagets policy och produkter. En annan sak att bedöma vid val av 
avlöningssystem är företagets behov av flexibilitet där säljare med fastlön är svårare att 
snabbt ersätta eller avveckla om marknaden svänger fort. Det är oftast att föredra att ge 
provisionssäljare en fast anställning eller byta ut provisionssäljaren till en fast säljare så fort 
ett distrikt kan axla de fasta kostnaderna en fast anställning innebär (se figur 7). (Churchill, 
2000, sid 100-105). 

2.3 CRM  
CRM är en förkortning av Customer Relationship Management vilket betyder att styra sina 
kundrelationer. Det finns ett behov hos säljstyrkan att få ordning på sina noteringar för att 
ordna upp sina noteringar med kundinformation och annan värdefull kommunikation till 
huvudkontoret. De säljare som tog sin lilla svarta bok med sig när de slutade på företaget 
tvingade företagen att starta från början med att söka upp sina kunder igen, för att på nytt 
etablera fungerande kundrelationer. Detta samtidigt som säljarna behöver bättre verktyg för 
att hjälpa dem hantera sina kunder, se sina möjligheter till försäljning och skapa kalendrar och 
kundregister. (Dyché, 2002) 
 
Från huvudkontoret behövs informationen säljarna skickar för att skapa säljprognoser som 
snabbt kan skickas genom hela företagsorganisationen för att informera inköpsavdelningen att 
anpassa sig till nya trender och för produktionsavdelningen att förbereda sig för 
produktionsförändringar. Dagens digitala kalendrar innehåller alarm som påminnelser vid 
möten samt att de kan generera dokument när dessa är efterfrågade och samtidigt överblicka 
aktiviteter och vidarebefordra dessa till säljledningen. De flesta CRM mjukvaror som är 
tillgängliga på marknaden i dag är kompatibla med Microsofts Outlook och liknande 
produkter. Med ett sådant program blir det lättare att snabbt hitta information om frågor 
såsom:  
 
 Vem är kontakt person för klient X?   Vad är klient X adress? 
 Vilken är klient X: s faktureringsadress  Vilka kunder har redan broschyr? 
 Vilken kund fick senaste reklamutskicket?  När ringde jag kunden senast?  

(ibid). 
 
För säljledningen finns mycket information att hämta från säljarnas rapportering. 
Rapporteringen ger indikationer på var det behövs intern och extern hjälp genom att 
identifiera data som besvarar frågor såsom: 
 
 I vilket steg i säljprocessen förlorar vi de flesta av kundprospekten? 
 Hur många kundmöten hade säljare Y med kund X? 
 Hur många avslut kom till pga. reklamkampanjen? 
 Vilken produkt i kampanjen väckte störst uppmärksamhet? 
 Vilken produkt i kampanjen ledde till flest avslut? 
 Hur lång är den genomsnittliga säljprocessen? 
 Vilken förändring i distrikt X ledde till ökad försäljning där?  

(Dyché, 2002) 
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Som varje säljare vet så krävs mer än kunddata för att göra en försäljning, men med 
lättillgänglig information desto lättare blir det att sälja. Organisationen har en mängd 
information som säljaren kan använda sig av genom hela säljprocessen. Tillgängligheten till 
interna dokument kan förse säljstyrkan den information säljstyrkan behöver för att förstå 
variationen av komponenterna i säljprocessen. Sådan information kan innehålla: 
 
 Företagspolicys     Företagets interna telefonlista 
 Förslagsmallar    Kontraktsmallar 
 Regler, standards.    Säljhistoria, intäktsrapporter 
 Företagspartners    Nyhetsartiklar press releases 
 Konkurrent data    Reklamkampanjs schema 
 Tackkort och andra kundfrämjande formulär 
 Säljpresentation (ex OH-bilder, Microsoft Power Point bilder, mm) 

(Dyché, 2002) 
 
Hur effektivt säljarna nyttjar denna information beror på hur lätt de ha tillgång till 
informationen. (ibid). 

2.4 Säljrapportering 
För säljledningen 
Informationsbehandlingen har länge varit en avgörande konkurrensfaktor, inte bara när det 
gäller försäljning. I stället för periodiska statistiska uppgifter om omsättningen per kund så 
måste man införa fortlöpande kontroll för att tillgodose försäljningens ökade krav på aktuell 
information. Det som krävs är rätt information i rätt tid till rätt mottagare. Säljledaren bör ges 
sig tid att tillsammans med försäljningsavdelningen finna en rapporteringsform som 
innehåller alla viktiga upplysningar, både för säljledaren och för säljarna. Säljledaren bör 
försök finna en metod som gör det möjligt att uppdatera allt som är värt att veta från besök till 
besök, för att underlätta kopplingen mellan besöksuppdraget och besöksrapporten. På så sätt 
har säljaren före besöket alltid tillgång till allt som är värt att veta om kunden eller 
intressenten. (Holmberg, 1997). 
 
För att även i fortsättningen kunna lyckas i den allt hårdare konkurrensen, krävs det framför 
allt att externförsäljningen blir kraftigare integrerad med företagets informationsnät. De 
individuella, manuellt skötta kundkartoteken måste ge vika för en centralt administrerad, 
enhetlig kund-databas ur vilken hela företaget och naturligtvis även fältförsäljningen på ett 
enkelt sätt kan hämta kvalitativt väsentligt bättre information om offertstatus, viktiga datum 
omsättning per kund, order, priser och nya produkter. För att tillgodose marknadens växande 
krav har försäljningen möjlighet att använda moderna dator- och kommunikationssystem i 
förbindelse med allt fler innovativa programvarulösningar. Denna information hjälper även 
till att administrera, direktreklam, telefonmarknadsföring, behovsundersökningar, besöks-
planering, besöksrapporter, kundkontakter, administrering av försäljningsaktiviteter och 
viktiga datum samt utarbetandet av offerter. (ibid). 
 
För säljaren 
För att kunna hålla stånd mot det alltmer ökande konkurrenstrycket är det viktigt med snabb 
och tydlig kommunikation inom säljorganisationen. Som säljare på fältet är det viktigt att 
hålla sin arbetsgivare underrättade ens arbetsdag innehåller, inte av övervakningssjäl, utan för 
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att skapa meningsfull feedback och dubbelsidig kommunikation. Detta innebär bland annat att 
säljaren bör lämna verksamhetsrapporter och besöksrapporter. Hur viktig verksamhets-
rapporten än må vara, måste säljaren kunna framställa den med minsta möjliga ansträngning. 
Säljarna är säkert inte ensam om att betrakta detta skrivarbete som ett nödvändigt ont, men 
säljaren kommer att ändra mening när denne blir medveten om att en väl uppbyggd 
verksamhetsrapport kan hjälp säljaren att effektivisera sig. Den interna 
försäljningsorganisationen och säljchefen på företaget kan ge säljaren effektivare hjälp och 
kanske till och med fästa uppmärksamhet på svaga punkter som säljaren ännu inte själv har 
tänkt på. Påpekanden skall alltid användas som motivation, de är till för att förbättra 
säljresultatet och den ökade effektiviteten avspeglas oftast i säljaren inkomst framför allt och 
säljaren har rörlig lön. Informationsflödet är aldrig enkelriktat utan skall utvecklas till 
kommunikation i flera riktningar. (Holmberg, 1997). 
 
I framtiden kommer säljarnas jobb att bli mera självständigt än tidigare, detta beror på 
kundkrav och ändrad arbetsriktning för chefer. Denna förändring ställer stora krav på 
säljarens förmåga att arbeta självständigt, disciplinerat och att ta ansvar. Det är inte alla 
säljare som kommer att kunna svara upp till kraven och de som inte klarar detta kommer att 
tvingas söka andra arbeten. Genom att använda systematisk rapportering blir det mycket 
enkelt att få fram relevanta sifferuppgifter för självstyrningen. Genom att använda 
nedanstående riktvärden och jämföra dessa periodiskt så kan viktiga tendenser utläsas. (ibid). 
 
 Antal besök per resdag    (ant besök / ant resdagar)  
 Genomsnittlig körsträcka per besök   (tot körsträcka / ant besök) 
 Genomsnittligt besökantal för att erhålla order  (ant besök / ant order) 
 Ordervolym per besök   (omsättning / ant besök) 
 Förhållande mellan ant produktdemonstrationer och antalet avlagda besök 

    (demonstrationer / ant besök) 
 Genomsnittligt täckningsbidrag per order (TB / ant order) 
 Omsättning per order   (omsättningsvolym / antal order) 

(ibid). 
 
Det är vanligt med en negativ inställning till verksamhetsrapportering tills säljaren ser vilken 
nytta de har av rapporteringen. Rapporteringen hjälper säljaren att: 
 
 Förbättra sitt personliga resultat 
 Öka sin omsättning och därmed också sin inkomst (vid rörligt lönesystem) 
 Upptäcka var säljaren har sin dödtid. 
 Få en uppfattning om sin prestationsförmåga  
 Öka sin motivation, genom att ständigt ha möjlighet att kontrollera sig själv och finslipa 

 sin arbetsteknik 
(Holmberg, 1997) 
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3 Referensram 
Referensramen är den del av rapporten som avser att fånga dimensionen från inledningen 
och teorierna för att kunna bryta ner dimensionen till koncept som beskrivs och görs mätbara 
med hjälp av en operationalisering, därefter utformas forskningsfrågan.  
 
Genom affärsidén talar företagen om hur de skall styras mot olika mål bland annat med hjälp 
av policys. Företagen gör omvärldsanpassningar genom att identifiera förändringar på 
marknaden och hos konkurrenter. Företagens organisationer hämtar information från 
omvärlden, bland annat ifrån säljstyrkans rapportering. Detta gör att organisationen kan lära 
sig genom den enskilde individens förkovring. För att motivera säljstyrkan använder 
säljledningen olika metoder vilket effektivisera säljstyrkan. Till hjälp används ibland 
marknadsföringsprogram och tekniska hjälpmedel för att strukturera upp försäljningen och 
rapporteringen. För att fastställa säljstyrkans storlek, säljkvoterna, säljdistrikten finns teorier 
beskrivna i teorikapitlet att ta stöd från. Teorierna behandlas nästan uteslutande ur ett 
perspektiv där försäljning skall leda till återköp med hjälp av upprätthållande av långsiktiga 
kundrelationer.  

3.1 Konceptualisering och Operationalisering 
Dimension Koncept Beskrivning Operationalisering 

Säljare Skapar vinst till företaget genom  
tillfredställning av kundbehov. 

Identifiera: 
Arbetsuppgifter 
Arbetshjälpmedel  
 

Säljledare Uppnår resultat genom andra, 
genom att planera, organisera, 
kommunicera, styra, motivera, 
träna och kontrollera 
(Youdale, 1975) 

Identifiera: 
Arbetsuppgifter 
Arbetshjälpmedel 
Vägning av kriterier vid 
rekrytering av säljledare 

Lön Ersättning för arbete. (Smitt et al, 2002), 
(Churchill, 2000), (Jobber 1998). 

Identifiera: 
Brukliga löneformer 
Kombinationera av löneformer

Mål Målen uttrycker vad företaget vill uppnå. 
(Johansson, Thoresen, 1983) 

Identifiera: 
Vanligt förekommande mål. 

Kompetens Utbildning eller erfarenhet som 
krävs för viss tjänst eller befattning 
(Churchill, 2000) 

Identifiera:  
Utbildningsnivå /erfarenhet 
hos säljare/säljledare 
Kriterier vid rekrytering av 
säljare/säljledare 

Förkovring Utveckla (kunskaper eller färdigheter) till 
det bättre vanl. från ett inte alltför 
dåligt begynnelseläge. (Youdale, 1975) 

Identifiera:  
Utbildning för säljare  
Utbildning för Säljledare 

Rapportering Göra förklarande utläggning  
om händelseförlopp 
(Dyché, 2002), (Holmberg, 1997) 
(Churchill, 2000) 

Identifiera: 
Rapportinnehåll 
Rapportomfattning 

Sä
ljo

rg
an

is
at

io
ne

r 

Kommunikation Ömsesidigt utbyte genom överföring av 
information. (Holmberg, 1997), 
(Youdale, 1975) (Churchill, 2000) 

Identifiera: 
Kommunikationsvägar 
Kommunikationsfrekvens 
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3.2 Forskningsfråga 
Det finns branscher som inte har återköp som en aspekt att ta hänsyn till i sin försäljning 
genom att dessa bara gör engångsförsäljningar. Vid vissa branscher är dessa försäljningar 
oftast över en miljon Skr per försäljning. Om dessa branscher har en annan uppbyggnad än de 
i teori kapitlet redovisade säljorganisationerna undersöks i detta examensarbete. En av dessa 
branscher är villatillverkningsbranschen i Sverige vilket leder till forskningsfrågan:   
 
 
 
 

 
 
 
 

Hur är säljorganisationer uppbyggda i 
villatillverkningsbranschen i Sverige? 
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4 Metod 
Metoderna i examensarbetet redovisas som fyra rundor, där rundorna är i kronologisk 
ordning för att guida läsaren genom arbetsgången för detta examensarbete. Rundorna visas 
som en bild (se figur 8) varefter beskrivande text följer.  
 

 
Figur 8 Metod guide (egen design) 

4.1 1:a Rundan: Skrivbordsundersökning 
Undersökningssyftet i den första rundan var att upptäcka villatillverkningsbranschen generella 
egenheter och särdrag då speciellt inom försäljning. Den första undersökningansatsen var 
kvalitativ och undersökningsmetoden i detta tidiga skede när Vittjärvshus AB ännu inte hade 
besökts valdes till en skrivbordsundersökning. Urvalet för skrivbordsundersökningen var 
villatillverkningsbranschen med fokus på försäljning. För att hitta villatillverknings-
branschens egenheter och särdrag inom försäljningen så användes internet där sälj-
organisationer, säljledning och säljstyrkor söktes. Detta gjordes med hjälp av sökmotorn 
”Google” (www.google.com) där sökord såsom prefabriceradehus, villatillverkare, villa-
organisationer, organisationer inom prefab, med fler användes. Dokumentationen som 
inhämtades fick ligga till grund för konseptualiseringen  
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4.2 2:a Rundan: Survey - Intervjuerna 
Med stöd av den nya konceptualiseringen utvecklades undersökningssyftet explorativ, med en 
kvalitativ undersökningsansats. Undersökningsmedoden var en survey där urvals-
selekteringen var ett lämplighetsurval genom att välja Vittjärvshus AB: s VD Lars- Åke 
Eriksson, konstruktören och sonen till VD: n; Rickard Eriksson, samt fältsäljaren Birger 
Hallin. Datainsamlingen i detta tidiga skede av examensarbetet skedde med hjälp av 
Intervjuer som var i form av ostrukturerade intervjuer för att ge berättaren möjlighet att återge 
vad denne anser som viktigt i villatillverkningsbranschen och i sin yrkesroll. Intervjuerna gav 
en inblick i det dagliga arbetet hos en villatillverkare och gav viss förståelse för branschens 
mönster, uppbyggnad och sätt att fungera. Intervjun berörde företaget Vittjärvshus AB både 
ur ett historiskt perspektiv och hur de såg på framtiden för sitt företag. Intervjun behandlade 
även hur företaget ser på sin bransch ur ett historiskt perspektiv och ur ett prognostiserat 
perspektiv. Under intervjuernas slutskede bestämdes vilken del av försäljning som var 
angelägen att undersöka och de valda områdena blev då säljorganisationer och säljledning. 

4.3 3:dje Rundan: Litteraturstudie 
Med stöd av informationen från skrivbordsundersökningen och intervjun utvecklades 
undersökningssyftet explorativt där arbetet bestod i att upptäcka vilka teorier som skrivits om 
säljledning och säljorganisationer. Undersökningsansatsen gjordes kvalitativ i form av en 
litteraturstudie där urvalsselekteringen var ett lämplighetsurval för att täcka in den litteratur 
som överensstämde med områdena säljorganisationer och säljledning. För att hitta 
dokumentation om teorier som behandlade säljorganisationer och säljledning så användes 
Luleå Tekniska Universitets bibliotekets sökmotor ”Lucia” i sökandet efter lämpliga böcker. 
För att fånga teorier i artiklar och artikelserier om säljorganisationer och säljledning användes 
”EBSCO” (www.ebscohost.com). På EBSCO inhämtades artiklar publicerade i internationella 
tidskrifter över säljorganisationers uppbyggnad, försäljningshjälpmedel, och för säljbranschen 
vanligt förekommande tekniska hjälpmedel både mjukvara och hårdvara. De sökord som 
bland annat användes på EBSCO var, sales force management, sales force organization, sales 
force, sales organization, samt sales management. Intervjuerna och skrivbordsundersökningen 
tillsammans med litteraturstudien gav den förståelsen som behövdes för att göra en 
operationalisering av konceptualisering 

4.4 4:de Rundan: Survey - Enkäten 
Med utgångspunkt från operationalisering av konceptualiseringen utvecklades undersöknings-
syftet till att beskriva säljledning och säljorganisationer i villatillverkningsbranschen med en 
kvantitativ undersökningsansats. Som undersökningsmetod valdes en survey med 
lämplighetsval som urvalsselektering. För att få ett urval av företag som uppfyllde att de 
tillhörde villatillverkningsföretag i Sverige så användes Svenska Trähusfabrikernas 
Riksförbunds (STR) medlemsregister.  
(http://www.husfabrikerna.com/frames/tamedfor.htm), samt Eniro (www.eniro.se). Eniro 
användes för att fånga de villatillverkare som tillverkade villor i andra material än trä samt de 
företag som valt att stå utanför STR. När urvalet var gjort och en preliminär företagslista 
skapats så skickades denna till Vittjärvshus AB via e-mail för att de skulle kunna se att alla 
villatillverkare var med. Efter en dag kom en konfirmation med e-mail från Vittjärvshus AB 
med information om att de viktigaste konkurrenterna var med på enkätundersökningen samt 
några som de inte hade kännedom om, den preliminära listan fick då bli det slutliga urvalet. 
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Datainsamlingsmetoden utgjordes av en enkät i vilken frågorna strukturerades upp. Från 
intervjun i 2:a rundan framgick att de personer som har bäst överblick över 
säljorganisationerna inom villatillverkningsbranschen är säljledarna därför valdes säljledarna, 
marknadsansvarig eller annan person med insikt i företagets säljplaneringsarbete som 
mottagare av enkäten. För att kunna nå dessa personer och få dessa att avsätta tid till att 
besvara frågorna så valdes en skriftlig enkät som skickades via fax, detta eftersom samtliga 
utvalda företag hade tillgång till fax. Valet av fax som utskicksalternativ gjordes även på 
grund av möjligheten att erhålla kvittens6 på att faxen kommit fram till företagen, samt att när 
person svarade på enkäten så erhölls en faxsignatur från det replikerandeföretagets fax vilket 
gjorde att det replikerande företaget kunde identifieras, vilket underlättade noteringen om 
vilka som svarat och vilka som skulle erhålla påminnelser. 
 
En tabell7 utformades som innehöll information om de företag till vilka enkäten ställdes. 
Informationen var i form av: ”Antal företag, Skickade fax, Påminnelse 1, Påminnelse 2, Svar 
på fax, Företag, Fax nr, Telefon nummer, samt namnet på säljledare alternativt 
marknadsansvarig.” Med denna tabell gavs en möjlighet att notera och följa upp arbetet med 
enkäten.  

4.4.1 Enkätens Försättssida 
Försättssidan utformades med Luleå Tekniska Universitets logotyp för att ge enkäten ett 
sakligare intryck i försök att öka svarsfrekvensen. Vidare så skapades den för fax vanligt 
förekommande avsändardel med olika sätt att nå mig på om företaget skulle uppleva 
oklarheter med enkäten eller om de erhållit enkäten med svårläslig kvalité. På mottagarsidan 
på försättsbladet så skrevs ”Mottagare: Ledare för säljarna” då faxet vanligtvis kommer till 
någon personal med ansvar för postgången (gatekeeper), och när faxet skickades ut till 
företagen så hade ännu inte företagens säljledare alternativt marknadsansvarige identifierats 
till namn. 
 
Rubriken på enkäten löd ”Säljorganisationer i villatillverkningsbranschen i Sverige” detta för 
att direkt förklara för mottagaren vad enkäten handlade om. Första stycket avsåg att beskriva 
vem som skickade ut enkäten och varifrån, allt för att ge enkäten en högre trovärdighet och 
bidra till företagens vilja att svara på enkäten. Andra stycket formulerades för att förklara 
syftet med enkäten och varför det hade skickats just till den utvaldes företag allt för att ge en 
lite djupare förståelse för enkätens existens. Tredje stycket gjorde en avgränsning i form att 
förklara att ”inga företag kommer att namnges” även detta kapitel skrevs för att övertyga 
företagen att våga svara på enkäten även fast den innehöll känslig information. Fjärde stycket 
var i form av en rad med text ville visa på att företagen kommer att ha nytta av 
examensarbetet vilket också borde bidra till ökad svarsfrekvens. I samtliga stycken användes 
kursiv och fet stil på nyckelorden i styckena för att om mottagaren endast skulle kunna läsa ett 
ord per stycke så skulle det ändå gå att förstå vad enkäten handlade om. 
 
Efter denna inledande text så kom en tydligare information om vem som borde svara på 
enkäten i form av en text med större bokstäver (textsnitt Arial och textstorlek 15) samt 
ytterligare information om till vilket faxnr företagen skulle skicka sin ifyllda enkät. Dessa 
                                                 
6 Se bilaga ”Kvittens” 
7 Se bilaga ” Fax-tabell” 
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båda informationer markerades även med en ram för att ytterligare öka sannolikheten för att 
”rätt” person erhåll enkäten samt att den återsändes till ”rätt” mottagarfax. Försättsbladet 
avslutades med att på förhand tacka för företagens och dess representants medverkan till 
undersökningen och den vanligt förekommande avslutsfrasen ”Med vänlig hälsning” och mitt 
namn.  

4.4.2 Enkätens A-del 
Enkätens A-del togs fram för att ge möjligheten att kategorisera företagens svar på enkäterna 
för att se om det finns skillnader på säljorganisationerna mellan stora och små företag vilket 
omsättningens storlek kunde avslöja. Vidare fanns också en möjlighet att kontrollera om den 
person som svarade på enkäten hade kunskap i sitt företags omsättningsstorlek vilket kunde 
efterkontrolleras genom bland annat affärsdata (www.ad.se). För att ytterligare se att rätt 
person svarat på enkäterna så önskades svar på vilken befattning och titel den person som 
svarade på enkäten hade.  
 
Fråga A.3 skapades för att ge en indikation på vilken produktmix det replikerande företaget 
hade och därigenom ge möjlighet att se om det fanns någon skillnad mellan företagens 
säljorganisation med avseende på det replikerande företagets produktmix. För att förstå hur 
det replikerande företaget arbetar med styrning från ledningen så skapades fråga A.4. 
Ytterligare ett sätt att mäta företagets storlek (förutom dess omsättning) är genom antalet 
anställda på det replikerande företaget, detta gjordes för att ge ytterligare en faktor att väga in 
för att kunna erhålla en större förståelse för det svarade företagets organisation. Varje sida i 
enkäten kröntes med Luleå Tekniska Universitets logotyp och avslutades längst ner med en 
rad finstilt text där det stod ”Returnera detta dokument till faxnr 0920-49 23 55 Luleå 
Tekniska Universitet. Avdelningen för Företags Ekonomi. Student Jörgen Johansson” detta 
för att om något av enkätbladen kom på villovägar när enkätbladet anlänt till Luleå Tekniska 
Universitet så skulle varje blad kunna ge information som skulle återföra det till mig. 

4.4.3 Enkätens B-del 
Den egna säljstyrkan kan kompleteras med återförsäljare i olika grad, för att inte missa viktig 
information över hur denna del av säljorganisationen är uppförd så beslutades efter ett 
handledarmöte att tillförandet av B-delen i enkäten skulle utformas då den skulle kunna ge 
värdefull information.  

4.4.4 Enkätens C-del 
C-delen utformades till den största delen i enkäten med frågor direkt riktade för att redogöra 
för säljledningens uppbyggnad. Fråga C.1 gjorde att det ur företagens svar fanns möjlighet att 
se hur många säljledare kontra säljare, återförsäljare och omsättning som var brukligt i 
branschen. Det fanns även möjlighet att se om det kan vara andra faktorer såsom produktmix 
som påverkar hur många säljledare som de replikerande företagen behövde.  
 
Vilka kriterier som är viktiga vid anställning av en säljledare utforskades i fråga C.2. De elva 
faktorerna sattes för att utreda från vilken yrkeskategori som villatillverkningsbranschen 
vanligen söker och anställer som sina säljledare. Vid ett tidigt utkast av enkäten innehöll 
skalan (i vilket svarsalternativet är uppbyggd) en sexgradig skala. Den sexgradiga skalan togs 
fram för att undvika att svaren fokuserades kring medelsvaret ”3”. Med en sexgradig skala 



Avdelningen för Industriell Marknadsföring 
 
 
 
 

 
26 

vara företagets representant tvungen att ta ställning mot lite positivt eller negativt. Efter 
överväganden och tips valdes en alfabetisk sexgradig skala för att ytterligare undvika att 
företagets reprecentant svarade med medeltalet ”3”. I fråga C.3 söktes en förstärkning av 
svaret i C.2 för att få ytterligare en indikation på om kriterierna i C.2 verkligen efterlevdes.  
 
För att få en inblick i vilken akademisk nivå som är vanligt bland säljledarna i 
villatillverkningsbranschen så skapades fråga C.4. Lawrence et al, 2001 talar i sin artikel 
”Organizational and individual learning in the salesforce” om vikten att lära sig 
förändringarna på marknaden för att kunna förbättra säljstyrkans prestation. Youdale (1975) 
pekar också på att säljledningen behöver kontinuerlig utbildning för att förbättra säljstyrkans 
prestation därför utarbetades fråga C.5 och C.6 som besvarar om utbildning förekommer och 
om utbildningen är av regelbunden art och/eller förkommer sporadiskt. Säljarna erhåller 
information från marknaden i form av trender, förändrade köpbeteenden, för att få reda på om 
informationen samlas och vem som bearbetar informationen så skapades fråga C.7. Denna 
fråga togs även fram för att finna till vem som säljledningen rapporterar ren 
försäljningsstatistik, detta för att kunna erhålla kunskap i rapporteringsvägarna i 
villatillverkningsbranschen. Fråga C.8 kompletterade C.7 och C.9. 
 
Fråga C.10 skapades för att få en förståelse för hur det geografiska avståndet mellan säljledare 
och säljstyrkan påverkar faktorer såsom säljledarens förmåga att leda sin säljstyrka på distans 
och hur distansen mellan säljaren och säljledaren påverkar den personliga kontakten mellan 
dessa. Frågan skapades även för att erhålla en förståelse hur säljledaren upplever att 
rapporteringsfrekvensen och omfattningen av rapporteringen mellan säljaren och säljledaren 
påverkas av avståndet mellan dessa. Hur vanligt marknadsföringsverktyg var för förbättring 
av försäljning och rapportering undersöktes genom frågorna C.11-12. För att ge företagen en 
antydan av vad som menades i frågan och vilka svar som söktes så kompleterades C.12 med 
ett marknadsföringsprogram (CRM). För att ta reda på om tekniska hjälpmedel användes av 
säljstyrkan för att rapportera till säljledaren så ställdes fråga C.14 och C.15.  
 
Säljare som får upprepade avslag på säljkontrakt kan skapa en minskad entusiasm, förändrad 
attityd till produkten vilket leder till en minskad skicklighet, för att komma till rätta med en 
sådan negativ spiral så behöver säljledaren följa upp detta. För att ta reda på hur det förhåller 
sig bland säljledarna så skapades fråga C.16. För att få en förståelse hur eller om 
säljledaren/ledningen aktivt arbetar för att förenkla försäljningen för sin säljstyrka så 
utarbetades fråga C.17. där de för branschen vanligaste förekommande säljhjälp sattes upp 
som punkter med utrymme för att företagets replikerande representant att fritt kunna tillägga 
ytterligare alternativa säljhjälpmedel. Fråga C.19 var ett tillägg som utarbetades i samråd med 
Lars Åke Eriksson vid Vittjärvshus AB, då det enligt honom var vanligt förekommande att 
säljarstyrkan själv förhandlar med underentreprenörena och för att se hur detta stämde med 
övriga branschen så skapades fråga C.19 som undersökte om säljstyrkan upphandlade en 
totalentreprenör eller bara med vissa underentreprenörer.   

4.4.5 Enkätens D-del 
Säljaren är ofta företagets länk mot kunderna och för att se vilka kriterier som branschen ser 
som viktiga vid anställning av säljare så utformades fråga D.1 på samma sätt som C.2 för 
säljledarna. För att se vilken typ av säljare som var vanligt förekommande i branschen samt 
hur deras lönesättning såg ut så skapades fråga D.2. Då provisionslön är vanligt i branschen 
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enligt Lars Åke Eriksson (Intervju, 2003) utformades D.3 för att se vilket som är de vanligaste 
kriterierna som påverkar säljarnas provision, här lämnades också utrymme för företagets 
representant att svara fritt.  
 
För att ha möjlighet att se om företagen i branschen har utbildning för sin säljstyrka, vilken 
typ av säljsutbildning samt utbildingsfrekvensen så skapades fråga D.4. Fråga D.5 berörde hur 
företagen valt att täcka Sveriges yta med säljare, samt hur säljstyrkans diskrikt är uppdelade 
och vilka faktorer som påverkar uppdelningen avsåg fråga D.6 besvara. Enligt teorin är en 
rapportering från säljstyrkan viktig och för att utreda vad som rapporterades och hur ofta så 
gjordes fråga D.7 som förutom rapportfrekvensen och vad som rapporterades gav utrymme 
för företagens replikerande representant fylla i alternativ som kunde ha glömts i 
rapporteringen. Det finns idag olika tekniska hjälpmedel samt program till dessa för att 
effektivt kunna rapportera information från marknaden och annan information som är av 
betydelse för företagen. Programmen är även stöd och hjälp vid försäljning, för att ta reda på 
vilka eller om dessa program används i branschen så skapades fråga D.8-11.  
 
Att sälja en villa är ett komplext projekt enligt Lars Åke Eriksson (Intervju, 2003) och 
säljaren behöver besitta bred kunskap för att lyckas. Fråga D.12-13 skapades för att se vilken 
hjälp som är brukligt att använda sig av i villatillverkningsbranschen. Teorin beskriver 
reklamationen som en viktig del i säljarnas arbete och för att se hur reklamationshanteringen 
bedrivs i villatillverkningenbranschen utarbetades fråga D.14-15. 

4.5 Validitet och Reliabilitet 
Validiteten och reliabiliteten används för att kunna bedöma om datan belyser 
undersökningens problemställning. Den Inre validiteten ser om mätinstrumentet täcker det 
som avses mäta eller om mätinstrumentet täcker mer eller mindre än det definierade 
konceptet. Reliabiliteten anger mätinstrumentets förmåga att ge tillförlitliga och stabila svar. 
Även de specifika problem som framkommit vid val och användandet av de olika 
datainsamlingsmetoderna diskuteras i detta kapitel.  

4.5.1 Skrivbordsundersökningen 
Skrivbordsundersökningen som låg till grund för intervjuerna gav fakta som användes vid 
intervjuerna på Vittjärvshus AB. Faktan som hämtades kom från organisationen STR, 
Svenska Trähus Industrin och var en sammanställning av SCB uppgifter samt från 
Villaägarnas riksförbund. Eftersom faktan var sekundärdata så har informationen inhämtats 
för något annat syfte än denna rapports syfte. Detta gör att det kan ha utelämnats information i 
deras rapporter som gagnar deras syfte, och då inte ger en objektiv bild.  

4.5.2 Intervjuerna 
Intervjuerna som låg till grund för litteraturstudien utfördes utan ljudupptagningsutrustning 
vilket kan ha medfört att viktig information missades.  

4.5.3 Litteraturstudien 
Sökandet efter relevant litteratur var svårt på grund av att det inte skrivits så många böcker i 
ämnet säljorganisationer. De böcker som skrivits handlar ofta om relationen mellan köpare 
och säljare från ett kundperspektiv. De kända marknadsföringsskribenterna Jobber, Kottler 
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och Churchill nämner säljorganisationen som ett kortare kapitel i deras teoriböcker. En av de 
få säljorganisationsböckerna som är skrivna från ett säljledar perspektiv var Youdales bok ”Så 
styrs säljfunktionerna” från 1975. Boken var översatt från Danska, vilka i sin tur översatt 
boken från engelskan. Detta gör att risken för felaktiga översättningar och tolkningar är högre 
än om den vore direktöversatt från engelskan.  

4.5.4 Enkäten 
A-delen 
När fråga A.1 skapades så togs inte hänsyn till att det i dag finns företag som nyttjar brutet 
räkenskapsår vilket gör det svårt för företagens representanter att ge ett korrekt svar på fråga 
A.1 Nedan följer ett utdrag ur bokföringslagens tredje kapitel:  
 

3 kap. 1 § tredje stycket BFL 3 kap - Räkenskapsår 
Ett företags verksamhetsår kallas räkenskapsår och ska normalt 
sammanfalla med ett kalenderår, d v s 1 jan -31 dec. Det ska också 
normalt innefatta 12 månader. Enskilda näringsidkare och fysiska 
personer som är delägare i handelsbolag ska använda kalenderår som 
räkenskapsår. Detta eftersom deras verksamhet beskattas i samband 
med den privata självdeklarationen. För aktiebolag och ekonomiska 
föreningar finns möjlighet att använda så kallat brutet räkenskapsår. 
För att få använda brutet räkenskapsår måste tillstånd inhämtas av 
skattemyndigheten. Följande tre möjligheter finns:  
1 maj - 30 april  
1 juli - 30 juni  
1 september - 31 augusti 
http://www.expowera.com/mentor/foretagsledning/juridik/bokforingslagen
.htm 
 

Fråga A.1 och A.5 kan ge de möjligheterna att företagen svarar på ett sådant sätt att enkäten 
mäter en avdelning, försäljningskontor eller återförsäljare om dessa är skapade som egna 
bolag i det totala bolaget. Detta kommer inte att kunna utläsas från svaret om inte vidare 
undersökning utförs med hjälp av till exempel www.af.se eller kompleterande intervjuer med 
företagen. Företagen kan vidare även vara en del i en koncern där fler villatillverkare är 
knutna och då ger svaret från koncernen svar både från koncernen och andra företag i 
koncernen om enkäter är utskickade även till dessa företag. Fråga A.2 borde vara formulerad: 
”Vilken är Er titel och arbetsuppgift på företaget” för att bättre stämma med svarsalternativen. 
Den inre validiteten i frågorna på A-delen är något utanför operationaliseringen men är ändå 
viktiga för en förståelse av säljlstyrkans storlek och därigenom organisationens uppbyggnad. 
De personer som fått frågorna i A-delen bör vara väl insatt i dessa frågor, samtidigt som 
frågorna är mindre omfattande än i andra delar av enkäten och det är i ett tidigt skede av 
arbetet med att fylla i enkäten vilket borde borga för en hög reliabilitet. Det som kan dra ner 
på reliabiliteten är att replikerande person mest troligt har haft en stressig period.  
 
B-delen 
B-delens mätproblem är att i villatillverkningsbranschen så är säljarna ibland egna företag 
som arbetar som enskild firma medan andra säljare arbetar som handelsbolag eller till och 
med aktiebolag. Detta gör att säljledare har att ta ställning till om de skall fylla i enkätens B-
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del eller om de skall räkna dessa som säljare som har 100 % provision. Enligt telefonintervju 
med en av de utfrågade företagen så svarade han att han hade svårt att avgöra hur han skulle 
fylla i formuläret och det finns en möjlighet att företagen har placerat samma personer som 
både återföräsljare under B-delen och som säljare anställda av företaget i D-delen, vilket gör 
att svaren kommer att vara mycket missvisande för säljstyrkans storlek. I fallet Vittjärvshus 
AB så benämns säljarna i bland som säljarna på företaget och i bland som fristående företag 
med Vittjävshus som en av produkterna som dessa säljer. Fråga B.3 kunde ha gett ett 
tydligare utrymme för responenten att skriva in vilken bransch återförsäljaren är verksam i.  
 
Fråga B.6 avsåg att mäta den av återförsäljaren anställde enskilde säljaren för att få en 
indikation om denne har det utfrågade företagets produkt som huvudprodukt eller om dess 
produkt endast utgör en liten del i återförsäljar-säljarens produktportfölj. Frågorna i B-delen 
mäter vad de avser att mäta med undantag från fråga B.5 som indirekt visar på säljarnas 
arbetsdistrik och därigenom dess arbetsuppgifter med att täcka sitt distrikt. Reliabilitetn på B-
delen är lägre än i A-delen på grund av att frågan avsåg att replikerande person skulle göra en 
kvalificerad gissning eftersom denne skall svara på hur säljaren på ett återförsäljarföretag 
arbetar vilket mest troligt bara kan vara en gissning från replikerande person, att det skulle 
vara en uppskattning framkom dock inte i frågan. 
 
C-delen 
Hur de olika bolagen definierade säljledare och om det fanns olika nivåer på säljledare såsom 
marknadsansvarig, säljledare Sverige, säljledare för södra Sverige och distrikt ledare kunde 
inte utläsas i C.1. Det gör att definitionstveksamheten tillsammans med nivåproblemet gjorde 
att en en slutsats inte kunde göras om företagens säljorgansisation med avseende på 
säljledarna. Fråga C.2 utelämnade möjligheten för de replikerande företagen att sätta upp egna 
punkter som dessa ansåg vara viktiga vid anställning av säljledare. Vidare är frågan ställd till 
en säljledare om vad som är viktigt vid anställning av en säljledare, ett bättre svar hade kunna 
uppnås genom att ställa frågan till de personer som ansvarar för anställning av säljledare, 
personer så som ledning och företagsstyrelsen. Fråga C.4 hade kunnat ökas till att även fråga 
vad för högskola/universitets utbildning som är brukligt vid anställning av säljledare, då 
skulle svaret ha givit en bättre utredning av hur säljorganisationerna väljer sin ledare 
alternativt vilka ledare som sökter sig till villatillverkningsbranschen. De två största företagen 
har fler än tre säljledare vilket gör att enkätens utformning inte kan fånga den verklighet som 
råder på dessa företag. 
 
C.7 ställer en fråga som hämtats ur teorin men C.7 saknar information om hur omfattande 
informationen är vid varje tillfälle. Formuleringen av fråga C.10 skapar en tvetydighet där det 
inte framgick om frågan avser att mäta liten eller stor påverkan i negativ eller positiv 
bemärkelse vilket ger att svaren från företagen blir svårtolkade. Fråga C.15 är felformulerad 
på så sätt att den ger två motsägande påståenden som delas av ordet ”eller” vilket gör att 
reliabiliteten inte kan avgöras. Detta gör att inte resultatet av svaret redovisas och kommer 
inte heller att tas upp för analys, någon slutsats kommer inte heller att dras med hjälp av fråga 
C.15. Fråga C.17 ger i sina svarsalternativ möjligheten för företagens responenter att välja två 
andra former av stöd vilket kraftigt begränsar dessa att svara med olika former av stöd men 
utelämnar underlättande åtgärder som inte är direkta stöd utan är av liknande art.  
 
D-delen 



Avdelningen för Industriell Marknadsföring 
 
 
 
 

 
30 

På fråga D.2 saknar uppföljning som visar om det är andra som säljer i företaget och som 
därmed bidrar till företagets totala omsättning. och vilken löneform dessa har.: Frågan D.4 
hade kunnat utformas så att ”vid behov” alternativet funnits med men inte dominera då det 
verkar ha varit en ”enkel väg” att svara. Fråga D.5 borde ha innehållit en följdfråga om hur 
dessa kriterier påverkar säljarnas provision för att ge en bättre inre validitet. En annan miss i 
utformandet av enkäten var att det inte fanns möjlighet eller information om att hoppa över 
fråga D.6 om inte provision erhölls som säljarlön. Fråga D.12-13 tappade tidsaxeln som 
gjorde att replikerande person inte kunde ange hur ofta dessa behöver hjälp. D.15 kunde ha 
kompleterats med en fråga om hur hanteringen ser ut för att ge en större förståelse.   
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5 Resultat 
Resultatet från enkäten redovisas i detta kapitel huvudsakligen i form av tabeller för att ge en 
tydlig överblick. I tabellerna har även viss analys lagts in i form av procentuella jämförelser 
detta för att inte behöva upprepa alla tabeller i analyskapitlet. I tabelltexten återges frågorna 
från enkäten.  
 
Tabell 1: A.1  Hur stor omsättning (i kr) hade Ert företag under år 2002? (02-01-01 –  02-12-30) 

Företag Genomsnittlig omsättning 2002 i miljoner kr 

A 36 
B   
C 16 
D 240 
E 450 
F 800 
G 900 

Summa 2442 
 
Tabell 2: A.2  Vilken är Er arbetsuppgift på företaget? 

Företag  Titel på den person 
som svarade på enkäten 

Arbetsuppgifter 

A VD Husförsälj. Tillverkning, Byggvaruhandel 

B Marknadsföringsansvarig 
Marknadsföring, försäljningsansvarig region 
Sthlm & för export 

C VD   
D Marknadschef Säljkontoret - Marknadsfrågor 
E Försäljningschef Försäljning och leveranser i Sverige och Norge 
F Marknadsdirektör   
G Försäljningschef Marknadsföring centralt, Säljstyrning styckehus 

 
Tabell 3  A.3 Vilka produkter ingår i Erat företags sortiment? 

Företagens 
produkter 

 i % av 
omsättningen 

Villor Affärs-
byggnader

Radhus Annan-
produkt 

Kommentarer 

A 80 5 5   Lantbruksbyggen, stallar, ladugårdar

B       100 
Bjälklagskomponenter,  
väggkomponenter, väggreglar 

C 70     30 Studentbostäder 
D 100         
E 80 10 10     
F 100         
G 85   5 10 2-våningshus 

Villor medel 85,83%     
Villor totalt värde 

ex: Ftg A:s oms i milj 
kr * Ftg A:s villa%  2179,80     
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 Tabell 4: A.4  Har Ert företag väldefinierad.........................? 
Fråga A.5 
Företag 

Affärsidé Affärsplan Marknads-
plan 

Personal-
policy 

Sälj- 
prognoser 

Mål för  
företags-

avd  
A   X X X X   4 av 6 
B X X X   X   4 av 6 
C X   X       2 av 6 
D X           1 av 6 
E X       X X 3 av 6 
F X   X X X   4 av 6 
G X X X X X X 6 av 6 

 85,71% 42,86% 71,43% 42,86% 71,43% 33,33%  
 
 
Tabell 5: A.5  Hur många anställda hade Ert företag i genomsnitt under 2002 i Sverige? 

Företag  Genomsnittligt antal anställda 2002 

A 36 
B 6 
C 5 
D 100 
E 120 
F  260 
G 350 

Summa 877 
 
Tabell 6: B.1 - 2  Använder Ert företag återförsäljare för försäljning av Era produkter i Sverige?  

   Hur många återförsäljare har Ert företag i Sverige?  
   Återförsäljare = Andra företag som säljer Era produkter 

Företag Fråga B.1 Tillägg B.1 B.2 
A Ja Fristående agenter 8 
B Nej     
C Ja   3 
D Ja   15 
E Ja   17 
F Ja Fristående agenter 40 
G Ja   10 

 85,71%  93 
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Tabell 7: B.3  I vilken/vilka bransch(er)  verkar Era återförsäljare? 
Företag Bygg- 

entreprenör 
branschen 

Mäklar- 
branschen 

Annan  
bransch 

Definition av annan bransch 

A     100 Endast försäljning av byggsatser 
B         
C 100       
D   6 94   
E 30   60   
F 90   10 Fastigheter 
G   10 90 Egna säljagenter 

 
B.4  Hur många säljare uppskattar Ni att återförsäljarna har anställda som arbetar  
        med Era produkter i Sverige?  
På fråga B.4 så är svaren samma som på fråga B.2 förutom på företag D som svara 1 på fråga 
B.4. 
 
Tabell 8: B.5  Hur stor del av Sveriges yta täcker återförsäljarna med sina säljare? 

 
A B C D E F G 

Alla län       X   X X 
Förutom               

Skånes  X       X     
Kronobergs  X   X         
Kalmar  X   X         
Jönköpings  X   X   X     
Hallands      X         
Västra Götalands  X       X     
Blekinge  X   X         
Stockholms  X   X   X     
Uppsala  X   X   X     
Västmanlands      X X       
Södermanlands  X   X   X     
Örebro      X X       
Gotlands  X   X X     X 
Östergötlands  X       X     
Norrbottens      X X       
Västerbottens      X X X     
Gävleborgs              X 
Jämtlands      X       X 
Dalarnas      X         
Västernorrlands      X X       
Värmlands      X X       
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Tabell 9: B.6  Till hur stor del (timmar/40 timmars arbetsvecka) arbetar en genomsnitts     
        återförsäljare-säljare med Era produkter kontra andra företags produkter      
        som dessa säljare har i sitt åtagande? 

Företag 0 - 5  
timmar 

5 - 10  
timmar 

10 - 20 
timmar 

20 - 40 
timmar Vet ej  

Skrivet bredvid 
frågan 

A         X   
B             
C         X   
D           > 40 timmar 
E         X   
F       X     
G       X     

 
 
Tabell 10: C.1  Hur många säljledare arbetar på Ert företag? 

Företag Antal  Titel 
A 1 Säljledare 
B 1 VD 
C 1 Säljare 
D 0   
E 2 Försäljningschef 

F 1 + 4 Marknadsdirektör + Försäljningschefer 
G 4 Regionschefer 

 
 

Tabell 11: C.2  Hur viktiga är nedanstående kriterier vid anställning av säljledare? 
  Ej  

viktigt          
Mycket  
viktigt 

Marknadskännedom      E G   A B C F 
Produktkännedom       G A B E C F 
Lokalkännedom       A B C G F A E 
Tidigare erfarenhet  
som säljare       A E G B F C  
Tidigare erfarenhet  
som ledare     E A B C F G   
Tidigare erfarenhet  
som entreprenör   G A E F B C   
Tidigare erfarenhet  
som snickare A F G B E   C   
Tidigare erfarenhet  
inom branschen   E F G A   B C 
Utbildning i säljteknik     F A B E G C  
Utbildning i ledarskap     A F B C E G   
Utbildning inom  
byggsektorn     F A G B C E   
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Tabell 12: C.3  Vad har säljledaren arbetat med tidigare? 
Företag Säljare i  

villa- 
tillverknings- 

branschen 

Säljare i 
annan 

bransch 

Ledare  
(avdelnings-

chef) 

Annat 

Kommentar  
A   25 år       25 
B 30 år         30 
C 7 år         7 
D             
E 20 år         20 
E     40 år     40 

F 1 > 10 år > 5 år       15 
F 2     > 5 år     5 
F 3   > 5 år > 5 år     10 
G 1 10   3     13 
G 2 19     5 Annat: Projektledare 24 
G 3 12   6     18 

     Genomsnitt x/11 (ca) 19 år 
 
Tabell 13: C.4  Vilken utbildning har Er/Era säljledare? 

Företag Grundskola Gymnasie- 
skola 

Högskola/ 
Universitet 

Annan utbildning 

A     X   
B     X   
C   X     
D         
E X     Div. Anpassad utb. 
E X     Div. Anpassad utb. 

F 1 X X     
F 2 X X     
F 3 X X X   
G 1   X     
G 2     X   
G 3   X     

 2 av 11 5 av 11 4 av 11  
 18% 45% 37%  
 
Tabell 14: C.5  Får säljledarna utbildning i att leda? 

Företag Ja Nej Vilken 
A   X   
B X   Ledarskapsutb. inom koncernen 
C   X   
D       
E X   Div. Ledarutb. 
F   X Internutbildning 
G X   Egen Skanska intern ledar utb 
 3 av 6 3 av 6  
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Tabell 15: C.6  När och/eller hur ofta har Ni utbildning för säljledare? 
Företag Regelbundet Vid tillfälle Vid Behov 

A Annan     
B       
C     När nya anställs 
D       
E Varje år    Detta planläggs vid budget 

F 
Olika semiarium 

föreläsningar Rätt i tiden   

G Annan (3:dje år) 
Euro Business 
School Tex Öka försäljningen 

 
 
Tabell 16: C.7  Till vem och hur ofta rapporterar era säljledare information som kommer från      

säljarna angående förändringar på ”fältet”, förändringar i form av trender,  
köpbeteende, försäljningsstatistik? 

 Dag Vecka Månad Kvartal År  
Vid 

behov 
Trender, köpbeteende        
Styrelsen           A 
VD:n A   B E G     C 
Marknadsföringsansvarig     A G       
Ekonomiansvarig     A       
Produktionsledningen   A         
Logistikansvarig   A         
Projektledare A           
              
Annan: F  Marknadsdirektören.              
       
Försäljningsstatistik        
Styrelsen       A     
VD:n   A B E G     C 
Marknadsföringsansvarig   A G         
Ekonomiansvarig   A         
Produktionsledningen   A         
Logistikansvarig   A         
Projektledare   A         
              
Annan F  Marknadskirektören.             
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Tabell 17: C.8  Vad rapporterar era säljledare för försäljningsstatistik-information som kommer från   
säljarna till ansvariga för säljledarna? 

Antal kundbesök     
Antal Avslut / antal kundbesök  A B C E  
Potentiell marknad B  
Längden på kundbesöken    
Kostnader / Kund    
Hur säljarna fyller sina kvoter  C F G  

Annan F 
Ev. Förändringar som detaljplaner  
konkurrenternas marknadsföring, m.m. 

Annan G Antal fsg/leveranser inbokade 
 
Tabell 18: C.9  Följer säljledaren upp hur säljare lägger upp sina rutter så att dessa täcker 

hela säljarens tilldelade geografiska distrikt? 
Företag Ja Nej Vad innehåller uppföljningen 

A   X   
B  X   
C   X   
D       
E  X   

F X   
Kontinuerliga säljbesök  

täta telefon + mail kontakter 

G   X 
90% av kunderna besöker 

våra fsg kontor 
 17% 83%  
 
Tabell 19: C.10  Hur påverkar det geografiska avståndet mellan säljledare och 

   säljstyrkan............? 
Fråga C.10 Inte 

alls         
Väldigt 
mycket 

Personlig kontakt mellan säljled. och säljare  E   A F B G C   
Säljledarens förmåga att leda E G B F   A C   
Rapporteringsfrekvensen från säljare till ledare B E   F G   A C   
Omfattning av rapportering från säljare till ledare E B F G A C   
Rapporteringsfrekvensen från ledare till säljare E B F G A C   
Omfattning av rapportering från ledare till säljare E B F A G C   
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Tabell 20: C.11-12  Använder Ni Er av något vedertaget marknadsföringsverktyg för förbättring av 
       försäljning & rapportering i dag?Om ”Ja” vilket program använder Ni Er av? 

Företag Ja Nej Vilket program 
A   X   
B X  CRM 
C   X   
D   X   
E   X   
F   X   
G X   CRM & Kontakt Lundalogik8 

 29% 71%  
 
Tabell 21 C.13 – 14  Använder Ni Er av något vedertaget dataprogram för förbättring av    
                    rapportering i dag?  Om ”Ja” vilket dataprogram används av Era säljare? 

Företag Ja Nej Vilket program 
A   X   
B X   
C   X   
D   X   
E   X   
F   X   
G  X  

 14% 86%  
 
C.15  Är det valfritt för säljarna att välja dataprogram eller styrs valet av  
          säljledningen eller annan ledning 
På grund av felkonstruerad fråga så uteblir resultatet, analysen och slutsatserna på fråga C.15 
 
 
Tabell 22: C.16 Säljare som får upprepade avslag på säljkontrakt kan skapa en minskad entusiasm, 
förändrad attityd till produkten vilket leder till en minskad skicklighet. Följer säljledarna upp detta? 

Företag Ja Nej Hur 
A X   Varje offert/avtal förlj upp via personlig kontakt med säljaren 
B X   Sambesök 
C   X   
D      
E X   Besök hos säljaren, ev. Sambesök hos kund. 

F X   Uppföljning av den månadperiodiserade säljbudgeten för resp säljare 
G   X   

 67% 33%  
 

                                                 
8 Kontakt är en produkt som företaget Lundalogik AB säljer (2004, Lundalogik) 
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 Tabell 23: C.17  Företaget arbetar aktivt med att göra försäljningen lättare  
        (så att säljarensjälv ska kunna göra avslut)  genom att....................  
         (ange lämpligt/lämpliga alternativ) 
Standardisera produkten 
(göra produkten mindre komplex) A B C F G  
Förbättra säljstödet i  
form av material till säljaren B C E F  
Förbättra säljstödet i  
form av teknisk utrustning till säljaren B  
Förbättra säljstödet i  
form av säljsupport av kalkylerare A  
Förbättra säljstödet i  
form av säljsupport av projekterare E  
Förbättra säljstödet i  
form av säljsupport av arkitekter A E  

Andra stöd F 
Lyssna på säljkåren och göra  
produktutv efter deras önskemål 

 
C.18  Säljer samtliga säljare som är anställda av Er samma produkter? 
På fråga C.18 så valde samtliga replikerande företag att svara ”Ja” 
 
Tabell 24: C.19  Vem upphandlar med underentreprenörerna vid försäljning av hus? 

  Säljaren 

Annan på 
Ert 
företag Kommentarer 

El-installationer C D E G F: ingår G: byggledare 
VVS-installationer C D E G F: ingår G: byggledare 
Tele-installationer D E G F: kunden G:byggledare 
Total entreprenör C D F A E G A: kunden  F:ibland  G:byggledare 

 
Tabell 25: D.1  Hur viktigt är nedanstående kriterier vid anställning av säljare? 

  
Ej  

viktigt          
Mycket 
viktigt 

Marknadskännedom        E F A B D G C 
Lokalkännedom   G   B C F A D E 
Produktkännedom     B A D E G C F 
Tidigare erfarenhet  
som säljare       D E F A B C G 
Tidigare erfarenhet  
som entreprenör E   B F G D A C   
Tidigare erfarenhet  
som snickare E F G A B   D C    
Tidigare erfarenhet  
inom branschen E   F D A C G B 
Utbildning i säljteknik     D F B E A G C 
Utbildning inom byggsektorn     A F B E G C D   
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Tabell 26: D.2  Vilken löneform hade Era säljare (säljstyrkan) 2002? 
 A B C D E F G 
Innesäljare               
Fast lön            100 100
Fast med bonus               
Fast med provision               
Provision     100         
Antal      1     2 1
        
Fältsäljare               
Fast lön                
Fast med bonus               
Fast med provision             100
Provision 100 100 100 100 100 100   
Antal  12 3 3 24   40 32
        
Ordermottagare               
Fast lön  100     100 100 100   
Fast med bonus               
Fast med provision               
Provision               
Antal  1     1       
        
Kalkylerarnas               
Fast lön        100   100 100
Fast med bonus               
Fast med provision               
Provision               
Antal  1     1     8

   
Tabell 27: D.3  Vilka kriterier påverkar säljarnas provision? 

    Kommentarer 
Distriktstorlek A C G   
Behov av säljhjälp     
Annonser A C   
Mässor A   
Erfarenhet i branschen C   

Andra  D D: Volymen  F:Olika länders skattetryck   E: Utfall 
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Tabell 28: D.4  Vilka utbildningar för säljpersonalen har Ni och hur ofta går utbildningarna? 
 Vecka Månad Kvartal År  Vid behov 
Sälj & förhandlingsteknik      
Förberedelseteknik         A B C E F G 
Aktivt lyssnande       A B C E F G 
Argumentering     A   B C D F G 
Säljpsykologi         A B C E F G 
Presentations teknik       A B C E F G 
Användninga av visuella hjälpmedel     A   B C E F G 
Avslut     A   B C D E F G 
Finansierings kunskap         A B C D E F 
Kalkylerings kunskap         A B C D E F 
      
Företagskännedom      
Mål & kultur     A F B C 
Produktkännedom     A F E B C D 
produktionskapacitet A     E F B C 
Personalpolicys       A F B C 
FoU        A F B C 
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Tabell 29: D.5  Hur stor del av Sveriges yta täcker de av Er anställda säljarna? 

  A B C D E F G 
Alla län   X X     X   

Förutom        
Skånes  X       X     
Kronobergs  X             
Kalmar  X             
Jönköpings  X       X     
Hallands                
Västra Götalands  X       X     
Blekinge  X             
Stockholms          X     
Västmanlands                
Gotlands                
Uppsala  X       X     
Södermanlands  X             
Örebro                
Östergötlands  X       X     
Norrbottens    X           
Västerbottens    X     X     
Gävleborgs              X 
Jämtlands    X         X 
Dalarnas    X           
Västernorrlands    X           
Värmlands                
Antal län  11 15 20   13 20 18 
 
Tabell 30: D.6  Har säljarna på Ert företag ett säljområde med tydlig geografisk avgränsning? 

Företag    
A Ja Avstånd (kund-säljare) 
B Ja Distriktstorlek, kundunderlag 
C Ja Bostadsort 
D Ja Volymen 
E     
F Ja Vi kräver fn mellan 8-10% marknadsandel som lägsta nivå 
G Ja Historik, upparbetade distrikt 

 86%  
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Tabell 31  D.7  Vad rapporterar era säljare till säljledaren och hur ofta? 

 Dag Vecka Månad Kvartal År  
Vid 

behov 
Faktiskt arbete       
Planeringstid     A B   C F 
Administrationstid           A C F 
Kundbesökenslängd           A C F 
Kalkyleringstid           A C F 
Tid i telefon           A C F 
Restid           A C F 
       
Kvantitativt resultat       
Antal kundbesök   E   A   C F 
Antal avslut   E F G A B     C 
Avslutens storlek   E F  A B     C 
Antal telefonsamtal med kunder           A C E F 
       
Kvalitativt resultat       
Antal potentiella kunder   E B G A   C F 
Överlämnat reklammaterial     A G     C F 
Resesträcka      G     A C F 
       
Kostnader       
Resekostnader med bil     B E G     A C F 
Övriga bilkostnader     B G     A C F 
Hotellkostnader     B G     A C F 
Tid i arbete     B     A C F 
Telefonkostnader     B G     A C F 
Internetkostnader     B     A C F 

 
Tabell 32: D.8 - 9  Använder Era säljare något tekniskt hjälpmedel för rapportering? 

     Om ”Ja” vilket tekniskt hjälpmedel används av Era säljare? 
Företag   

A Ja E-mail, Mobiltelefon med dator, Laptop 
B Ja Via e-mail;        Annat: Personligt möte 
C Nej   
D Nej   
E Ja Via e-mail, Handdator, Laptop 
F Nej   
G Nej   
Ja  43%  
Nej 57%  
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Tabell 33: D.10 - 11  Använder Ni Er av något vedertaget dataprogram för förbättring av försäljning i  

          dag? 
          Om ”Ja” vilket dataprogram används av Era säljare? 

Företag   
A Ja MS Outlook 
B Ja Super Office 
C Nej   
D Nej   
E Nej   
F Ja Annat: Capitex kalkylprogram 
G Nej   
Ja  43%  
Nej 57%  

 
Tabell 34: D.12 - 13  Behöver Era säljare expertishjälp för sluta ett avtal med  kunderna?  

         Om ”Ja! I bland Vilken expertis behöver säljarna hjälp av och hur ofta? 
Företag   

A Nej! Aldrig   
B Ja! I bland Projektledare, extern konstruktör 
C Ja! I bland Kalkylerare, konstruktör från eget ftg, arkitekt från eget ftg 
D Ja! I bland Kalkylerare 
E Nej! Aldrig   
F Nej! Aldrig   

G Ja! I bland 
Arkitekt från eget ftg, projektledare från eget ftg, byggledare 
Extern arkitekt 

Ja! I bland 57%  
Nej! Aldrig 43%  

 
Tabell 35: D.14 - 15 Ingår reklamationshantering i säljarnas arbetsuppgifter?  
                   Finns det direktiv från ledningen angående hur säljare ska hantera reklamationer? 

Företag D.14 D.15 
A Ja Ja 
B Nej Ja 
C Ja Ja 
D Ja Ja 
E Ja, Nej Ja 
F Ja   
G Nej Ja 

Ja 71% 100% 
Nej  43% 0% 

Totalt antal 
svar 114% 86% 
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6 Analys av Enkäten 
Analysen av enkäten görs av resultat kapitlet och till viss del med jämförelse av 
referensramen.  
 
Tabell 36 för jämförelse stöd mellan referensramen och enkätens frågor 
Identifiering Fråge nr i Enkäten 
Frågor för identifiering av säljarnas:  
Arbetsuppgifter:  A.3, C.18-19, D.7, D.12-13   
Arbetshjälpmedel: D.8-13, C.17 
Antal säljare: B.1-2, B.3-4, B.6 
  
Frågor för identifiering av säljledarnas:  
Arbetsuppgifter:  C.1, C.7-9, C.15, C.17, D.6 
Arbetshjälpmedel: C.11-14, D.10-11 
Antal säljledare: C.1 
  
Frågor för identifiering av:  
Löneformer: D.2-3 
Kombinationer av löner D.2 
  
Frågor för identifiering av:  
Förkovring för säljare: D.4 
Förkovring för säljledare: C.5-6 
  
Frågor för identifiering av:  
Grundutbildning & erfarenhet hos säljarna: D.1 
Grundutbildning & erfarenhet hos säljledarna: C.2-4 
  
Frågor för identifiering av:  
Kommunikationsvägar: C.7, D.7 
Kommunikationsfrekvens: C.7, D.7 
Kommunikationssvårighet: C.10 
  
Frågor för identifiering av:  
Rapportinnehåll: C.8, C.17, D.7 
Rapportomfattning: C.7, C.10 
  
Frågor för identifiering av:  
Identifiering av mål: A.4 
 
Enligt intervju med Vittjärvshus AB gavs en indikation på att branschen hade lågsäsong under 
vinterhalvåret då det därför borde vara lugnare på kontoren och därför större chans att få 
säljledarna eller marknadsansvariga att svara på enkäten. Under rundringningen till de utvalda 
företagen visade det sig att produktionen och försäljningen var lugnare under vinterhalvåret 
men det gjorde att säljledarna hade fullt upp med att försöka nå sina säljare för att förbereda 
säljarna inför den annalkande högsäsongen som råder under våren. Denna missräkning gjorde 
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att svarsfrekvensen blev lägre än väntat. På företag B: s svar på frågorna i enkäten skall man 
ta hänsyn till att dess replikerande person svara med utgångspunkt från försäljningsenheten 
som har ett eget ekonomiskt ansvar i koncernen och därför exkluderar antal anställda för 
produktion och andra för företaget nödvändig personal. Av de 41 företag som valdes ut till att 
svara på enkäten så var det två företag som gjort en sammanslagning av sina företag och blev 
därigenom ett större företag. Detta medförde att enkäten kunde besvaras av 40 företag. Av 
dessa 40 företag så valde sju stycken företag att besvara enkäten, vilket är en svarsfrekvens på 
17,5 %. För att underlätta resultaten från enkäterna men samtidigt undvika att avslöja 
företagens identiteter namnges företagen med företag A, B till och med företag G.  
 

6.1 Analys av Enkätens A-del 
Omsättningen från de replikerande företagen låg mellan 16 miljoner kronor och 900 miljoner 
kronor där medelomsättningen av de replikerande företagen låg på ca 349 miljoner kronor. Ett 
företag hade valt att inte svara på denna fråga. Deras sammanslagna totala omsättning var ca 
2,4 miljarder kronor. Huvudprodukten hos de replikerande företagen är villor med undantag 
för företag B som specialiserad på att göra komponenter är en del i en större koncern och 
vilket gör att svaren från företagen blir lättare att mäta mot varandra då de säljer liknande och 
konkurrerande produkter. På fråga A.3 framgår det att på fem av de sex replikerande 
företagen så låg villa försäljningen mellan 70 % – 100 % av företagets totala omsättning. För 
att ta reda på hur många miljoner de replikerande företagen sålt villor för så multipliceras 
deras svar på A.3 procent villor med deras totala omsättning vilket ger sålda villor för ca 
2 179,8 miljoner kronor.  

 
Omsättningen på övriga produkter utgjorde mindre än 11 % av företagens totala omsättning 
samtidigt som de utgjorde mellan 0 % - 30 % på den enskilde företagarens omsättning. På 
frågan om det genomsnittliga antalet anställda på de utvalda företagen år 2002 valde samtliga 
replikerande företag att svara på frågan. Svaren varierade från ca 5 stycken anställda till 350 
stycken anställda. Ett av Företagen som svarade med det lägre antalet genomsnitts anställda 
under 2002 har sin försäljningsavdelning som ett företag i koncernen varefter svaret från detta 
företag ger ett något avvikande svar.   
 
Hos de företagen med lägst omsättning och minst antal anställda valde dessa företags VD: ar 
att svara på enkäten. Detta kan ses som en indikation på att dessa personers arbetsuppgifter 
inte är specialiserade på en viss arbetsuppgift utan de måste vara flexibla och kunna fler 
uppgifter så som till exempel replikerande person från företag A skriver som arbetsuppgift: 
Husförsäljning, tillverkning, byggvaruhandel. Detta medan de större företagens (företag B, D, 
E, F, G) replikerande visar på en mer koncentrerad uppgift i försäljningen.   
 
Av de sju replikerande företagen var det endast ett av de mindre företagen som svarade med 
att detta företag inte hade en väl definierad affärsidé dock svarade samma företag med att de 
istället hade väl definierade affärs- och marknadsplaner samt välformulerade personalpolicys 
och säljprognoser. Överlag så visade de replikerande företagen på en väldokumenterad 
beskrivning över företagens mål.   
 
År 2002 sysselsatte trähusindustrin 3606 personer vilket ger ett medel på ca 61 anställda per 
företag detta att jämföra med de 877 som de sju replikerande företagen sysselsatte vilket gav 



Avdelningen för Industriell Marknadsföring 
 
 
 
 

 
47 

en genomsnittssysselsättning på ca 125 personer vilket visar på att det är de är några av de 
större företagen som valt att svara. För att ytterligare stärka tesen om att företagen som svarat 
på enkäten är över det Svenska storleks genomsnittet så jämfördes de replikerande företagens 
genomsnittliga omsättning som är ca 349 miljoner kronor medan genomsnittet ligger på ca 
117 miljoner kronor.  
 

6.2 Analys av Enkätens B-del 
På frågan om företagen har återförsäljare så svarade huvuddelen av företagen ”Ja” den enda 
som svarade ”Nej” var företag B som genom sin avvikande företagskonstruktion bara kan 
svara för sin avdelning. Därför är det troligt att det är vanligt med återförsäljare i branschen 
men det finns en tvetydighet om de replikerande personerna menar att det finns en 
återförsäljare och en av företaget anställd provisionssäljare i samma distrikt. Svaren från 
företagen ger en antydan om att personerna i fråga B.1 och D.2 är samma person som 
företagen benämner både som återförsäljare och provisionssäljare. Det som ytterligare stärker 
tesen på att de replikerande företagen inte skiljer eller har tydliga gränser mellan återförsäljare 
och provisionssäljare syns i svaret från företag F där svaret både på B.2 och D.2 är lika dvs. 
40 st. Hur företagen byggt upp sina återförsäljare skiljer åt rätt mycket och det är svårt att tyda 
någon speciell trend. Av de fyra största (till antalet flest genomsnittligt anställda 2002) visar 
på att en lagt tyngdpunkten av återförsäljare på byggentreprenörer medan ett av företagen valt 
att lägga de flesta återförsäljarna på helt egna agenter. Tyvärr så väljer företag D och E att inte 
besvara frågan, vilken bransch dess återförsäljare verkar, vilket hade varit mycket intressant 
för att kunna se trender i hur företagen väljer återförsäljare.   
 
 De två största företagen visar på att återförsäljarnas säljare arbetar heltid med företagens 
produkter medan de mindre företagen inte vet hur deras återförsäljares säljare spenderar tiden 
under en arbetsvecka. Företag D svarade att deras återförsäljares säljare arbetar mer än full tid 
med deras produkter vilket kan tolkas såsom att inte replikerande person förstått frågan eller 
så har företag D för få säljare så att återförsäljarens säljare konstant arbetar övertid med 
företag D: s produkter.  

6.3 Analys av Enkätens C-del 
De flesta av företagen har någon form av säljledare på företaget utom företag D som 
därigenom avstår att svara på största delen av C-delen på enkäten. Säljledarnas tidigare 
anställningar består till dominerande del av långa anställningar som säljare. På fråga C.2 så 
finns det överenstämmer med vilka faktorer som de replikerande personerna anser vara viktigt 
vid anställning av säljledare, men även individuella åsikter kan urskiljas såsom företag E som 
anser att erfarenhet inte väger lika tungt vid anställning som vad utbildning gör. Övervägande 
del av de replikerande företagen anser dock att marknadskännedom är mycket viktig vid 
anställning av säljledare, där företag F till motsats från företag E överlag anser att kännedom 
och erfarenhet är viktigare än utbildning. För att se var tyngdpunkten på svaren ligger i 
tabellen utan hänsyn till företagens storlek så upparbetades tabell 37. Tabell C.2 delades upp i 
två halvor (se tabell 38) för att göra det tydligare var svaren väger över mot ”ej viktigt” eller 
”Mycket viktigt”. 
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Tabell 37: C.2 omskriven i % av svaren i varje ruta 

  Ej  
viktigt          

Mycket  
viktigt 

Marknadskännedom      17% 17%   66% 
Produktkännedom       17% 50% 33% 
Lokalkännedom       67% 17% 33% 
Tidigare erfarenhet  
som säljare       50% 33% 17% 
Tidigare erfarenhet  
som ledare     17% 17% 66%   
Tidigare erfarenhet  
som entreprenör   17% 33% 17% 33%   
Tidigare erfarenhet  
som snickare 49% 17% 17%   17%   
Tidigare erfarenhet  
inom branschen   17% 33% 17%   33% 
Utbildning i säljteknik     17% 17% 49% 17% 
Utbildning i ledarskap     17% 17% 66%   
Utbildning inom  
byggsektorn     17% 33% 50%   
(har valt att svara på x/6)       
 
Tabell 38: C.2 Uppdelad i två halvor varvid % av svaren per halva 

  Ej viktigt  50% Mycket viktigt 50% 
Marknadskännedom  17% 83% 
Produktkännedom 0% 100% 
Lokalkännedom 0% 100% 
Tidigare erfarenhet  
som säljare 0% 100% 
Tidigare erfarenhet  
som ledare 17% 83% 
Tidigare erfarenhet  
som entreprenör 50% 50% 
Tidigare erfarenhet  
som snickare 83% 17% 
Tidigare erfarenhet  
inom branschen 50% 50% 
Utbildning i säljteknik 17% 83% 
Utbildning i ledarskap 17% 83% 
Utbildning inom  
byggsektorn 17% 83% 
 
Överlag har säljledarna i villatillverkningsbranschen lång erfarenhet den genomsnittliga 
årserfarenheten som säljare eller ledare är ca 19 år per säljledare.  Den genomsnittliga tiden 
som säljledarna jobbat som säljare är ca 16 år (143/9). 
 
På frågan om säljledarnas utbildning så erhölls svar på 11 säljledare i de 7 företagen där 
resultatet visade på att ca 37 % av säljledarna hade en högskole/universitets utbildning och ca 
45 % hade gymnasieskola som högsta utbildning ca 18 % hade grundskola som högsta 
utbildning vilket visar på att många säljledare lärt sig sitt arbete som säljledare genom 
erfarenhet utan akademisk bakgrund. Företag C och E har lägst skolning på sina säljledare 
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enligt resultatet i fråga C.4 samtidigt som dessa företag är bland de företag som anser att 
utbildning är bland det viktigaste kriteriet vid anställning av säljare (enligt fråga C.2). Detta 
samtidigt som företag A som hade en högskoleutbildning som säljledare placerade sina svar 
på frågan om utbildningens viktighet bland de som tycket det var minst viktigt. Företag E 
svarade med en komplettering om att säljledarna hade citat: ”div. anpassad utbildning” och 
vid en jämförelse så hade den ena säljledaren på företag E 20 års erfarenhet som säljare och 
den andra säljaren på företag E hade 40 års erfarenhet som ledare. Hälften av säljledarna får i 
dag utbildning i att leda, men svaret på företag F är tvetydigt där representanten svarar att 
”Nej” dvs. ingen utbildning samtidigt som denne skriver in att de får internutbildning.  
 
Vidare så svarar företag F på frågan om hur ofta utbildning för säljledare förekommer att både 
regelbunden utbildning vid olika seminarier och när utbildningarna ligger rätt i tiden vilket 
tyder på att även företag F har utbildning för säljledare. Den vanligaste rapporteringen från de 
svarande företagen var den som beskrev antal avslut/antal kundbesök och näst mest 
rapporterade uppgift var hur säljarna fyller sina kvoter. Företag F svarade även att 
konkurrenternas marknadsföring inrapporteras från säljarna samt att företag G svarade att 
antal försäljningar per leveranser inbokade är något som säljarna rapporterar. Övrig 
rapportering är företag B: s rapportering från säljarna om potentiella marknader. 5 av 6 (ca 83 
%) säljledare följer inte upp hur säljare lägger upp sina distrikt. Endast företag F följer upp 
detta och det görs genom säljbesök, täta telefon- och mailkontakter. Företag G visar på att 90 
% av dennes kunder besöker företagets försäljningskontor.  
 
Hur säljledarens förmåga att leda med avseende på avståndet mellan säljarna och säljledaren 
gav väldigt spridda svar där företag E anser att igen av kategorierna påverkas alls av avståndet 
medan representanten för företag C överlag anser att avståndet påverkar väldigt mycket både 
rapporteringen och den personliga kontakten mellan säljledare och säljarna. I övrigt så ansåg 
genomsnittet av representanterna för företagen att den personliga kontakten mellan säljledare 
och säljare påverkas något mer än vad rapporteringen gör. Två av företagen använder sig i 
dag av något marknadsföringsprogram för att förbättra försäljningen. CRM används av bägge 
företagen medan ett av företagen (företag G) använder sig också av ett svenskt marknads-
föringsprogram som heter Kontakt som företaget Lundalogik AB säljer. Endast Företag B 
använder sig av något vedertaget dataprogram för förbättring av rapporteringen. 
 
Säljare som får upprepade avslag följs upp av 67 % av säljledarna där två av sju säljledare gör 
sambesök medan två säljledare följer upp utvecklingen i säljbudgeten. Fem av sju (71 %) av 
företagen arbetar med att göra produkten mindre komplex för att göra försäljningen enklare 
detta samtidigt som ca 61 % av företagen förbättrar säljstödet i form av material till säljaren. 
Företag F svarar utförligare att dess företag lyssnar till säljstyrkan och gör produktutveckling 
efter deras önskemål. Samtliga säljare hos de olika företagen har samma produkter i sin 
produktportfölj inom företaget. På företag E är det byggledaren som upphandlar med 
underleverantörerna medan på företag C och D så sköter säljaren upphandlingen med 
leverantörerna.  

6.4 Analys av Enkätens D-del 
För anställning av säljare till företagen så anses marknadskännedom som viktigt och mot 
mycket viktigt av samtliga företag även lokalkännedom, produktkännedom och tidigare 
erfarenhet som säljare är viktigt och mycket viktigt för valet av ny säljare. Tidigare 
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erfarenheter som snickare anses av företagen ha minst betydelse vid anställning av ny säljare. 
Utbildningar i försäljning och inom byggsektorn anses som relativ viktiga. För att se var 
tyngdpunkten på svaren ligger i tabellen utan hänsyn till företagens storlek så upparbetades 
tabell 39. Tabell C.2 delades upp ytterligare i två halvor (se tabell 40) för att göra det 
tydligare var svaren väger över mot ”ej viktigt” och ”Mycket viktigt” 
 
Tabell 39: D.1 omskriven i % av svaren i varje ruta 

  Ej  
viktigt          

Mycket 
viktigt 

Marknadskännedom        29% 57% 14% 
Lokalkännedom   14%   43% 14% 29% 
Produktkännedom     14% 43% 14% 29% 
Tidigare erfarenhet  
som säljare       43% 29% 29% 
Tidigare erfarenhet  
som entreprenör 14%   43% 14% 29%   
Tidigare erfarenhet  
som snickare 43% 29%   14% 14%   
Tidigare erfarenhet  
inom branschen 14%   14% 14% 44% 14% 
Utbildning i säljteknik     29% 29% 29% 13% 
Utbildning inom byggsektorn     29% 42% 29%   
 
Tabell 40: D.1 Uppdelad i två halvor varvid % av svaren per halva 

  Ej  
viktigt  50% 

Mycket  
viktigt 50% 

Marknadskännedom    100% 
Lokalkännedom 14% 86% 
Produktkännedom 14% 86% 
Tidigare erfarenhet  
som säljare   100% 
Tidigare erfarenhet  
som entreprenör 57% 43% 
Tidigare erfarenhet  
som snickare 71% 29% 
Tidigare erfarenhet  
inom branschen 29% 71% 
Utbildning i säljteknik 29% 71% 
Utbildning inom byggsektorn 29% 71% 
 
De större företagen F och G hade totalt tre stycken innesäljare anställda med fast lön och även 
företag C hade en innesäljare denne hade provisionslön. Fältsäljare var den vanligaste typen 
av säljare inom villatillverkningsbranschen och totalt 114 st fältsäljare var anställda på de sju 
företagen. Sex av sju företag hade rena provisionslöner på sina fältsäljare. Ett företag valde att 
inte svara på antalet fältsäljare detta företag svarade bara att de som var anställda som 
fältsäljare hade 100 % provisionslön. Fyra av sju företag svarade att dessa hade 
ordermottagare och att ordermottagarna hade fast lön. Endast två av de fyra företagen svarade 
hur många ordermottagare som var anställda. På bägge dessa företagen så arbetade en 
ordermottagare. Fyra av företagen svarade att de hade kalkylerare anställda på företaget och 
tre svarade att dessa hade fast lön, företag A svarade inte på kalkylerarens löneform. 
Distriktstorleken är det vanligaste kriteriet som påverkar säljarnas provision. Vid analys av 
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omsättning/säljare (se tabell 41)  så ses ett tydligt samband där omsättning/säljare ökar med 
företagens omsättning endast företag C avviker något från denna trend.  
 
Tabell 41  Omsättning / säljare 

Företag  Genomsnittlig omsättning 2002 
i miljoner kr 

Fältsäljare Oms/säljare 

A 36 12 3 
B   3 0 
C 16 3 5 
D 240 24 10 
E 450     
F 800 40 20 
G 900 32 28 

Summa 2442 114 21 
 
Omsättningen per säljledare varierar ganska stort mellan de små företagen (företag A och C) 
gentemot de större företagen E, F och G (se tabell 42). På de större företagen så ligger 
omsättning per säljledare mellan 160 och 225 miljoner kronor. Medlet i branschen var ca 175 
miljoner kronor. De bägge större företagen visar på (se tabell 42) att de i genomsnitt har åtta 
säljare per säljledare medan de mindre företagen har tre säljare per säljledare. Det företag som 
avviker mest från de övriga är företag A med sina tolv säljare per säljledare. Genomsnittet i 
branschen är ca 8 säljare per säljledare.  
 
Tabell 42  Omsättning / säljledare och fältsäljare / säljledare 

Företag Antal 
Säljledare 

Genomsnittlig omsättning 
2002 i miljoner kr 

Fältsäljare Oms  / 
Säljledare 

Fältsäljare  /
säljledare 

A 1 36 12 36 12 
B 1   3   3 
C 1 16 3 16 3 
D 0 240 24     
E 2 450   225   
F 1 + 4 800 40 160 8 
G 4 900 32 225 8 
 14 2442 114 174,43 8,14 

  
 
Utbildningarna inom företaget för säljarna i sälj och förhandlingsteknik sker i de flesta 
företagen vid behov. När det gäller utbildning inom företagskännedom för säljarna så sker 
dessa mer regelbundet.  
 
Samtliga företag som svarade på fråga D.6 (86 % av företagen) hade tydliga geografiska 
avgränsningar för sina säljare, de påverkande faktorerna var dock av olika art där svar såsom 
”distriktstorlek, kundunderlag, bostadsort, volymen, krav på 8 – 10 % marknadsandel som 
lägsta nivå, upparbetade distrikt, avstånd kund-säljare” förekom som svar. Faktiskt arbete 
rapporteras endast till säljledaren av säljarna vid behov enligt företag A, C och F. Företag A 
och B hade planeringstid som kontinuerlig rapportering från säljare till säljledaren, där företag 
A: s representant rapporterade varje månad och företags B: s representant rapporterade 
planeringstiden kvartalsvis. Det kvantitativa resultatet rapporterades mer kontinuerligt än det 
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faktiska arbetet även kvalitativt resultat och kostnader rapporterades mer kontinuerligt än 
faktiskt arbete. Den vanligaste rapporteringsfrekvensen för kvalitativt resultat och kostnader 
skedde kvartalsvis. Företag C svarade ”vid behov” på samtliga frågor och företag F svarade 
”vid behov” på utom på det kvalitativa resultatet: ”antal avslut och avslutens storlek”. Tre av 
de sju företagen använder e-mail som tekniskt hjälpmedel för rapportering där två av sju 
säljare använder laptop för detta ändamål och en av sju använder mobiltelefon med dator. Tre 
av de sju av företagen använder sig även av något vedertaget dataprogram för förbättring av 
försäljningen i dag. De dataprogram som används är Microsoft Outlook, Super Office och 
Capitex kalkylprogram.  
 
Tre av sju säljare behöver hjälp för att sluta avtal med kunderna. Hos två av företagen så 
används kalkylerare, konstruktörer och projektledare som expertishjälp. Övrig expertishjälp 
som används är arkitekter både från det egna företaget och externa arkitekter samt byggledare. 
Alla svarande företag svarade att det fanns direktiv från ledningen över hur säljare ska hantera 
reklamationer och för fem av sju av företagens säljare så ingår reklamationshantering i 
säljarnas arbetsuppgifter. 
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7 Slutsatser 
Slutsatserna är återkoppling mellan teorikapitlet och resultatkapitlet med efterföljande 
rekommendationer till företaget Vittjärvshus AB 

7.1 Överensstämmelse Mellan Teori och Resultat 
Författare såsom, Johansson, Thoresen 1983, Smitt et al 2002, Churchill 2000, Carlzon 1986 
anser att företag behöver väl definierade mål. Detta stämmer väl överens med villa-
tillverkningsbranschen där samtliga undersökta företag svarade att de hade väl definierade 
mål av något slag. Målen är i form av väl definierade; affärsidéer, affärsplaner, 
marknadsplaner, säljprognoser, mål för företagsavdelningar och policys.  
 
Youdale, 1975 menar han på att väldigt många säljledare på alla nivåer har börjat sin karriär 
som säljare. Högsta ledningen använder ofta titlar såsom regionchef, säljchef, distriktschef för 
att belöna duktiga säljare men det är viktigt att det inte bara blir ett titelskifte utan de behöver 
i sin nya roll helt andra träningar och värderingar än i sin tidigare roll för att på ett effektivt 
sätt kunna motivera de anställda som de har blivit chef/ledare över. På svaren från de 
undersökta företagen så syns en tydlig koppling på att många av säljledarna har jobbat många 
år som säljare innan de blev säljledare i villatillverkningsbranschen, detta samtidigt som 
hälften av företagen inte har någon utbildning i säljledning.  
 
En stor enighet bland företagen i villatillverkningsbranschen rådde angående säljarnas tydliga 
geografiska avgränsning. Detta ligger i linje med teorin där Jobber, 2000 menar på att kunder 
oftast bor på en given geografisk plats vilket gör att det oftast är en fördel att dela in distrikten 
rent geografiskt. Felaktigt satta distrikt kan utgöra en fara för moralen och intresset hos 
säljpersonalen om denne ser sin säljkollega med ett distrikt med bättre försäljnings-
möjligheter, medan bra satta distrikt kan effektivisera säljarna. Klart definierade distrikt ger 
klart definierade skyldigheter och på så sätt att säljledaren lättare kan kontrollera fältsäljarna 
för att se var det behövs utbildning eller annonsering för att hjälpa till med försäljningen 
(Jobber, 2000). 
 
Samtliga sju företag som svarade på enkäten angav att deras säljare hade direktiv från 
säljledningen hur säljarna ska hantera reklamationer. Att hantera reklamationer på ett korrekt 
sätt är enligt Jobber 1998 en viktig aspekt på säljarbetet. Säljarna bör kunna hantera vissa 
reklamationer eller se till att person med rätt expertis på företaget kan lösa kundens problem. 
Missnöjda kunder berättar i genomsnitt för sex bekanta om sina klagomål, en lyckad 
reklamationshantering kan ge en bra goodwill åt företaget. 

7.2 Viss Överensstämmelse Mellan Teori och Resultat 
Enligt Dyché, 2002 behövs rapporteringen för att det finns mycket information att hämta från 
säljarnas rapportering. Holmberg, 1997 menar på att i stället för periodiska statistiska 
uppgifter om omsättningen per kund så måste man införa fortlöpande kontroll för att 
tillgodose försäljningens ökade krav på aktuell information. Det som krävs är rätt information 
i rätt tid till rätt mottagare. Säljledaren bör ges sig tid att tillsammans med 
försäljningsavdelningen finna en rapporteringsform som innehåller alla viktiga upplysningar, 
både för säljledaren och för säljarna. Rapporteringen av kvalitativa resultat sker relativt ofta 
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och på regelbunden basis gentemot rapporteringen av faktiskt arbete som nästan bara 
förekommer sporadiskt av branschens säljare. Säljledarnas rapportering avspeglas i 
rapporteringen från säljarna det vill säga att kvalitativt resultat rapporteras regelbundet.  
  
Youdale,1975 menar på att säljare som får upprepade avslag på säljkontrakt kan skapa en 
minskad entusiasm, förändrad attityd till produkten vilket leder till en minskad skicklighet, för 
att komma till rätta med en sådan negativ spiral så behöver säljledaren följa upp detta. Av de 
företag som svarade på frågan så var det fyra av sex som svarade att säljledaren följer upp 
detta, vilket visar att det är uppföljning är relativt vanligt.  
 
Dyché, 2002 skriver att rapporteringen ger indikationer på var det behövs intern och extern 
hjälp genom att identifiera data. Enligt Churchill 2000 Churchill är det i vissa fall möjligt för 
företaget att kompensera en brist i kunskapen hos de anställda genom att leja kompetens 
utanför företaget. Samtidigt som Jobber, 1998 menar på att i komplexa försäljningar behövs 
teamförsäljning där försäljningen inte involverar endast företagets säljare utan även expertis i 
form av finansieringsexperter, servicepersonal, teknisk personal eller annan för försäljningen 
lämplig expert. Försäljningen har under åren utvecklats och blivit mer komplex där 
försäljningsfunktionen har delats upp i fler kategorier för att visualisera dagens verklighet. 
Enligt intervjun med Eriksson, 2003 framgår att villaförsäljning är en komplex försäljning 
och från enkäten så går det att utläsa att fyra av sju företag använder sig av expertis hjälp 
(både extern och intern hjälp) vid försäljningen av villor. 

7.3 Ingen Överensstämmelse Mellan Teori och Resultat 
Mixen mellan fast lön och provisions lön är enligt Jobber, 1998 den vanligaste 
kompensationen till säljaren för utfört arbete. Denna undersökning visar dock att i 
Villatillverkningsbranschen så är den vanligaste kompensationen till säljaren en ren 
provisionslön.   

7.4 Rekommendationer till Vittjärvshus AB 
Affärsidén uttrycker var företaget skapar en position på marknaden, målet anger vilken 
position företaget försöker uppnå enligt Johansson, Thoresen, 1983. För att säljarna och 
säljledningen skall kunna arbeta mot samma mål så krävs det att målet för företaget är 
koncist. Detta kan Vittjärvshus AB göra genom att dela in målen i huvudmål och delmål, 
Kotlers målstruktur beskriver hur mål för företag bör vara utformade. Målstrukturen bör dock 
ha sitt ursprung i affärsidén. Målen och affärsidén bör vara lättillgänglig inte bara till 
säljstyrkan utan för all personal på Vittjärvshus AB.  
 
Säljarna bör kunna lokalisera förändringar på marknaden i form av ändrade behov och 
önskemål och rapportera dessa till Vittjärvshus AB. Tekniska innovationer kan hjälpa 
Vittjärvshus AB att lättare och snabbare erhålla informationen från sina säljare. Säljledningen 
kan i sin tur omarbeta informationen till konkurrensfördelar och samtidigt förbättra 
kundtillfredställelsen, samtidigt som säljledaren då bör kommunisera med säljstyrkan och 
förmedla förändingarna till hela säljstyrkan. Få företag har produkter som är överlägsna 
konkurrenternas produkter, detta gör att säljarna behöver fokusera sig på det som är bra med 
det egna företagets produkter. 
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På detta sätt kan det den ena säljaren har lärt sig förmedlas ut i hela organisationen vilket gör 
att hela organisationen ökar sitt humankapital. När organisationen lär sig så stannar 
kunskapen på Vittjärvshus AB även när säljaren avslutar sin anställning på företaget. 
 
Smitt el al, 2002 menar på att ett belöningssystem som skickar tydliga signaler om vad som 
kommer att belönas påverkar företagets kultur där avsikten är att skapa ett gemensamt mål. 
Om de anställdas beteende och engagemang inte påverkas är belöningssystemet misslyckat. 
Det är därför viktigt att Vittjärvshus AB utformar krav på sina säljare. Detta kan ske genom 
att precisera vad för prestationer (både finansiella och icke finansiella) som företag har som 
krav på sina säljare. Väl definierade säljkvoter och klart definierade säljdistrikt ger klart 
definierade skyldigheter.  
 

En människa som inte har information kan inte ta ansvar. 
En människa som har information kan inte undgå att ta ansvar. 

Jan Carlzons f.d. VD på SAS 
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8 Bilagor 

8.1 Enkäten  

8.2 Företagslista 
 
 



 

Säljorganisationer i villatillverkningsbranschen i Sverige. 

Denna undersökning är en del i ett examensarbete som Jörgen Johansson gör på 
civilingenjörsprogrammet: Industriell Ekonomi på avdelningen för Företags Ekonomi vid 
Luleå Tekniska Universitet.  
Handledare: Håkan Perzon 
 
Frågeformuläret är avsett att ge en bild av hur säljorganisationer är uppbyggda i en bransch 
med övervägande del engångsköp där köpet vanligtvis inte är av impulsköps art. 
Undersökningen kommer endast ske i Sverige, därför genomförs denna undersökningen på 
säljorganisationer i villatillverkningsbranschen.  
 
Från frågeformulärets resultat kommer inga företag att namnges utan syftet är att få en 
helhetsbild av branschens säljorganisationer. 
 
Undersökningen kommer att vara offentlig och kan beställas i sin helhet tidigast våren 2004. 
 
Tack på förhand för Er medverkan. 

Formuläret bör besvaras av en säljledare, 
marknadsföringsansvarig eller annan person med insikt i 

företagets säljplaneringsarbete. 

Avsändare:  Jörgen Johansson 
E-mail:   jorjoh-8@student.luth.se 
Fax nr:          0920 – 49 23 55 
Avdelning:   Företags Ekonomi 
Vid frågor:   070 – 58 777 85 
Datum:         2003-12-02 

Mottagare: 
Företag: 
Namn: 
Fax nr: 
Antal sidor inkl. denna: 12 

Returnera det i fyllda formuläret så fort som möjligt till 
Fax nr 0920 – 49 23 55 

eller  
e-mail:  jorjoh-8@student.luth.se 

Med vänlig hälsning 

Jörgen Johansson 



 

A.1  Hur stor omsättning (i kr) hade Ert företag under år 2002?     
       (02-01-01 –  02-12-30) 

Omsättning i kr år 2002   ................................................... 

A.3  Vilka produkter ingår i Erat företags sortiment? 

Produkter   Del av den totala omsättningen 
 Villor  ............................................................................................% 
 Affärsbyggnader  ............................................................................................% 
 Radhus   ............................................................................................% 
 Hyreshus   ............................................................................................% 
 Annan produkt  ............................................................................................% 
 Annan produkt  ............................................................................................% 
 Annan produkt ............................................................................................% 
 Övriga produkter  ............................................................................................% 

     
    Totalt  ...... 100 .........% 

A.2  Vilken är Er arbetsuppgift på företaget? 

 

Titel:................................................................................................................................. 
 
Arbetsuppgifter 
(ansvarområden)............................................................................................................. 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 

A.5  Hur många anställda hade Ert företag i genomsnitt under 2002 i Sverige?   
       (02-01-01 –  02-12-30) 

Totala antalet anställda i genomsnitt 2002  ............................... 
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A.4  Har Ert företag väldefinierad.........................? 

 Affärsidé   Affärsplan   Marknadsplan 
 

 Personalpolicy   Säljprognoser   Mål för företagsavdelningarna 



 

B.2  Hur många återförsäljare har Ert företag i Sverige? 

Totalt antal återförsäljare 2002 i Sverige ?  ...................stycken 

B.3  I vilken/vilka bransch(er)  verkar Era återförsäljare? 

 Byggentreprenör branschen .......................................................................% 
 Mäklare branschen   .......................................................................% 
 Annan bransch   .......................................................................% 
 Annan bransch  .......................................................................% 

 
    Totalt  ...... 100 .........% 

B.1  Använder Ert företag återförsäljare för försäljning av Era produkter i Sverige? 
Återförsäljare = Andra företag som säljer Era produkter 

 Ja      Nej 
 
    (om ”Nej” gå till nästa sida). 

B.4  Hur många säljare uppskattar Ni att återförsäljarna har anställda som arbetar 
        med Era produkter i Sverige?  

Total antal återförsäljar-säljare 2002 i Sverige ?  ...................stycken 

B.6  Till hur stor del (timmar/40 timmars arbetsvecka) arbetar en genomsnitts     
        återförsäljare-säljare med Era produkter kontra andra företags produkter      
        som dessa säljare har i sitt åtagande? 

(Kryssa endast i en av de fem nedanstående rutorna) 
 

 0 – 5 timmar   5 – 10 timmar    10 – 20 timmar   
 

 20 – 40 timmar   Vet ej 

B.5  Hur stor del av Sveriges yta täcker återförsäljarna med sina säljare?  

 Alla län 
 
Förutom   (kryssa i de län där Era Återförsäljare inte har säljare) 

 Norrbottens 
 Västerbottens 
 Gävleborgs 
 Jämtlands 
 Dalarnas 
 Västernorrlands 
 Värmlands  

 Stockholms 
 Uppsala 
 Västmanlands 
 Södermanlands
 Örebro 
 Gotlands 
 Östergötlands  

 Skånes 
 Kronobergs 
 Kalmar 
 Jönköpings 
 Hallands 
 Västra Götalands
 Blekinge 
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C.1  Hur många säljledare arbetar på Ert företag? 

Totalt antal    ..................................................... 
 
Ert företags titel (benämning) på säljledarna ..................................................... 

C.2  Hur viktiga är nedanstående kriterier vid anställning av säljledare 

Marknadskännedom     A     B     C     D     E     F 
Produktkännedom    A     B     C     D     E     F 
Lokalkännedom    A     B     C     D     E     F 
Tidigare erfarenhet som säljare   A     B     C     D     E     F 
Tidigare erfarenhet som ledare   A     B     C     D     E     F 
Tidigare erfarenhet som entreprenör   A     B     C     D     E     F 
Tidigare erfarenhet som snickare   A     B     C     D     E     F 
Tidigare erfarenhet inom branschen   A     B     C     D     E     F 
Utbildning i säljteknik    A     B     C     D     E     F 
Utbildning i ledarskap    A     B     C     D     E     F 
Utbildning inom byggsektorn   A     B     C     D     E     F 

(kryssa över den bokstav som bäst överensstämmer med Er uppfattning om ”ej viktigt” till 
”mycket viktigt”. Endast ett kryss per rad) 
                 Ej viktigt           Mycket viktigt 

C.3  Vad har säljledaren arbetat med tidigare 

Säljledare 1 
Säljare i prefabriceradehusbranschen  Antal år............................. 
Säljare i annan bransch    Antal år.............................  
Ledare (avdelningschef)    Antal år.............................  
Annat...............................................  Antal år............................. 

Säljledare 2 
Säljare i prefabriceradehusbranschen  Antal år............................. 
Säljare i annan bransch    Antal år.............................  
Ledare (avdelningschef)    Antal år.............................  
Annat...............................................  Antal år............................. 

Säljledare 3 
Säljare i prefabriceradehusbranschen  Antal år............................. 
Säljare i annan bransch    Antal år.............................  
Ledare (avdelningschef)    Antal år.............................  
Annat...............................................  Antal år............................. 
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C.4  Vilken utbildning har Er/Era säljledare 

Säljledare 1 
 Grundskola   Gymnasieskola   Högskola/universitet  

 
 Annan utbildning .......................................................................................................... 

 
Säljledare 2 

 Grundskola   Gymnasieskola   Högskola/universitet  
 

 Annan utbildning .......................................................................................................... 
 
Säljledare 3 

 Grundskola   Gymnasieskola   Högskola/universitet  
 

 Annan utbildning .......................................................................................................... 
 

Returnera detta dokument till faxnr 0920 – 49 23 55   Luleå Tekniska Universitet. Avdelningen för Företags Ekonomi. Student Jörgen Johansson 

C.6  När och/eller hur ofta har Ni utbildning för säljledare? 

 
 Regelbundet   

Om ”regelbundet” så sker utbildning varje  
  månad   kvartal   ½ år    år    annan ............... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

 Vid tillfälle (ex: när företaget erbjuds utbildning av utbildningsföretag) 
Om ”vid tillfälle” vad är utlösande faktor för utbildning?..................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 

 Vid behov 
Om ”Vid behov” hur upptäcks behovet?............................................................................ 
 
.......................................................................................................................................... 

C.5  Får säljledarna utbildning i att leda 

 Ja       Nej 
 
Om ”Ja” vilken utbildning................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 



 

C.8  Vad rapporterar era säljledare för försäljningsstatistik-information som    
        kommer från säljarna till ansvariga för säljledarna 

 Antal kundbesök    Längden på kundbesöken  
 Antal avslut / antal kundbesök   kostnader/ kund 
 Potentiell marknad   Hur säljarna fyller sina kvoter 

  
 Annat ....................................................................................................................... 
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     Dag    Vecka   Månad  Kvartal  År  Vid behov 
Trender, köpbeteende 

 Styrelsen                                                     
 VD:n                                                       
 Marknadsföringsansvarig                                                   
 Ekonomiansvarig                                                    
 Produktionsledningen                                                    
 Logistikansvarig                                                    
 Projektledare                                                    

 
 Annan ................................... 

 
Försäljningsstatistik 

 Styrelsen                                                    
 VD:n                                                    
 Marknadsföringsansvarig                                                  
 Ekonomiansvarig                                                   
 Produktionsledningen                                                   
 Logistikansvarig                                                   
 Projektledare                                                   

 
 Annan ................................... 

C.7  Till vem och hur ofta rapporterar era säljledare information som kommer från    
        säljarna angående förändringar på ”fältet”, förändringar i form av trender,  
        köpbeteende, försäljningsstatistik?

C.9  Följer säljledaren upp hur säljare lägger upp sina rutter så att dessa täcker    
        hela säljarens tilldelade geografiska distrikt? 

 Ja       Nej 
 
Om ”Ja” vad innehåller uppföljningen............................................................................... 
 
......................................................................................................................................... 



 

C.10  Hur påverkar det geografiska avståndet mellan säljledare och  
          säljstyrkan............? 

Den personliga kontakten mellan säljledare & säljare  A     B     C     D     E     F 
Säljledarens förmåga att leda   A     B     C     D     E     F 
Rapporteringsfrekvensen från säljare till ledare  A     B     C     D     E     F 
Omfattning av rapportering från säljare till ledare  A     B     C     D     E     F 
Rapporteringsfrekvensen från ledare till säljare  A     B     C     D     E     F 
Omfattning av rapportering från ledare till säljare  A     B     C     D     E     F 

                    Inte alls      Väldigt mycket 

C.11  Använder Ni Er av något vedertaget marknadsföringsverktyg för förbättring   
          av försäljning & rapportering i dag?  

 Ja       Nej 
     (vid ”Nej” gå till C.13) 

 CRM  Customer Relationship Management 
 

 Annat ............................................................................................................................ 

C.12  Om ”Ja” vilket program använder Ni Er av 

C.15  Är det valfritt för säljarna att välja dataprogram eller styrs valet av  
          säljledningen eller annan ledning 

 Ja       Nej 

C.13  Använder Ni Er av något vedertaget dataprogram för förbättring av    
          rapportering i dag?  

 Ja       Nej 
     (Vid ”Nej” gå till C.15) 

 Lotus;    Organizer 
 Microsoft;  Outlook 
 ST Data;   Sälj 1.5 
 Symantec; ACT 2.0 
 Peoplesoft CRM 2.0  
 Annat ............................................................................................................................ 

C.14  Om ”Ja” vilket dataprogram används av Era säljare 
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Säljare som får upprepade avslag på säljkontrakt kan skapa en minskad entusiasm, 
förändrad attityd till produkten vilket leder till en minskad skicklighet.  
 
C.16  Följer säljledarna upp detta? 
 

 Ja       Nej 

Om ”Ja” hur följer säljledarna upp detta?.......................................................................... 
 
......................................................................................................................................... 

C.17  Företaget arbetar aktivt med att göra försäljningen lättare (så att säljaren       
         själv ska kunna göra avslut)  genom att.................... (ange lämpligt/lämpliga  
         alternativ)  

 Standardisera produkten (göra produkten mindre komplex)   
 Förbättra säljstödet i form av material till säljaren 
 Förbättra säljstödet i form av teknisk utrustning till säljaren    
 Förbättra säljstödet i form av säljsupport av kalkylerare 
 Förbättra säljstödet i form av säljsupport av projekterare 
 Förbättra säljstödet i form av säljsupport av arkitekter 

 
 Andra stöd ................................................................................................................... 

 
 Andra stöd ................................................................................................................... 

C.18  Säljer samtliga säljare som är anställda av Er samma produkter? 

 Ja       Nej 

Om ”Nej” beskriv skillnaden mellan säljarnas produktportföljer?.................................... 
 
.......................................................................................................................................... 

C.19  Vem upphandlar med underentreprenörerna vid försäljning av hus?  

Underentreprenör av  Säljaren Annan på Ert företag 
 
El - installationer          ................................................ 
 
VVS - installationer         ................................................ 
 
Tele - installationer         ................................................ 
 
Total entreprenör         ................................................ 
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Marknadskännedom     A     B     C     D     E     F 
Lokalkännedom    A     B     C     D     E     F 
Produktkännedom    A     B     C     D     E     F 
Tidigare erfarenhet som säljare   A     B     C     D     E     F 
Tidigare erfarenhet som entreprenör   A     B     C     D     E     F 
Tidigare erfarenhet som snickare   A     B     C     D     E     F  
Tidigare erfarenhet inom branschen   A     B     C     D     E     F 
Utbildning i säljteknik    A     B     C     D     E     F 
Utbildning inom byggsektorn   A     B     C     D     E     F 

                 Ej viktigt         Mycket viktigt 

D.1  Hur viktigt är nedanstående kriterier vid anställning av säljare? 

Hur är innesäljarnas lön utformad i 
genomsnitt? 
                     
Fast lön………...............................%    
  
Fast med bonus ……….................%    
  
Fast med provisionsdel…..............%    
  
Provisionslön………......................%  
 
Innesäljare ……...................tot. antal 

Hur är fältsäljarnas lön utformad i 
genomsnitt?                     
  
Fast lön………...............................%  
  
Fast med bonus ……….................%  
  
Fast med provisionsdel…..............%  
  
Provisionslön………......................%  
 
Fältsäljare………..................tot antal 

Hur är ordermottagarnas lön 
utformad i genomsnitt?  
                      
Fast lön………...............................%    
  
Fast med bonus ……….................%    
  
Fast med provisionsdel…..............%    
  
Provisionslön………......................% 
 
Ordermottagare ……........tot antal      

Hur är projekt kalkylerarnas lön 
utformad? 
                        
Fast lön………...............................%  
  
Fast med bonus ……….................%  
  
Fast med provisionsdel…..............%  
  
Provisionslön………......................% 
 
Projekt kalkylerare ……........tot antal  

D.2  Vilken löneform hade Era säljare (säljstyrkan) 2002?   

D.3  Vilka kriterier påverkar säljarnas provision? 

 Distriktstorlek  Behov av säljhjälp   Annonser 
 Mässor   Erfarenhet av branschen 

 
 

Andra............................................................................................................................ 



D.4  Vilka utbildningar för säljpersonalen har Ni och hur ofta går    
        utbildningarna?  

                                                                   Vecka    Månad    Kvartal     År    Vid behov 
Sälj- & förhandlingsteknik 

 Förberedelse teknik                                                     
 Aktivt lyssnande                                                               
 Argumentering                                                               
 Säljpsykologi                                                       
 Presentation teknik                                                               
 Användning av visuella hjälpmedel                                                                 
 Avslut                                                                                                        
 Finansierings kunskap                                                               
 Kalkylerings kunskap                                                               

 
Företagskännedom   

 Mål & Kultur                                                               
 Produktkännedom                                                                
 Produktions kapacitet                                                                
 Personalpolicys                                                                
 FoU                                                                                                   
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D.5  Hur stor del av Sveriges yta täcker de av Er anställda säljarna?  

 Alla län 
 
Förutom   (kryssa i de län där Era Återförsäljare inte har säljare) 

 Norrbottens 
 Västerbottens 
 Gävleborgs 
 Jämtlands 
 Dalarnas 
 Västernorrlands 
 Värmlands  

 Stockholms 
 Västmanlands 
 Gotlands 
 Uppsala 
 Södermanlands
 Örebro 
 Östergötlands  

 Skånes 
 Kronobergs 
 Kalmar 
 Jönköpings 
 Hallands 
 Västra 

Götalands 
 Blekinge 

D.6  Har säljarna på Ert företag ett säljområde med tydlig geografisk avgränsning 

 Ja       Nej 
 
Om ”ja” vilka faktorer påverkar säljarnas distrikt?.............................................................. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
Om ”Nej” vilka andra faktorer påverkar säljarnas distrikt?................................................. 
 
.......................................................................................................................................... 
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Varje               Dag      Vecka    Månad    Kvartal    År   Vid behov  
 
Faktiskt arbete 

 Planeringstid                                                                     
 Administrations tid                                                                     
 Kundbesökens längd                                                                     
 Kalkylerings tid                                                                     
 Tid i telefon med kunde                                                                     
 Restid                                                                      

 
Kvantitativt resultat 

 Antal kundbesök                                                                     
 Antal avslut                                                                     
 Avslutens storlek                                                                      
 Antal telefonsamtal med kunder                                                        

 
Kvalitativt resultat 

 Antal potentiella kunder                                                                     
 Överlämnat reklammaterial                                                               
 Resesträcka                                                                     

 
Kostnader 

 Resekostnader med bil                                                                     
 Övriga bilkostnader                                                                     
 Hotell kostnader                                                                     
 Tid i arbete                                                                     
 Telefonkostnader                                                                     
 Internet kostnader                                                                     

Andra kostnader som rapporteras .................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 

D.7  Vad rapporterar era säljare till säljledaren och hur ofta? 

D.8  Använder Era säljare något tekniskt hjälpmedel för rapportering 

 Via e-mail 
 Handdator (Palm, Compaq, eller liknande) 
 Mobiltelefon med dator (Ericsson P-800, Nokia 9210, Motorola A008) 
 Laptop (bärbar dator) 

 
 Annat............................................................................................................................. 

 Ja       Nej    
     (Om ”Nej” gå till D.10) 

D.9  Om ”Ja” vilket tekniskt hjälpmedel används av Era säljare 



 
Returnera detta dokument till faxnr 0920 – 49 23 55  Luleå Tekniska Universitet. Avdelningen för Företags Ekonomi. Student Jörgen Johansson 

D.10  Använder Ni Er av något vedertaget dataprogram för förbättring av      
         försäljning i dag?  

 Lotus;    Organizer 
 Microsoft;  Outlook 
 ST Data;   Sälj 1.5 
 Symantec; ACT 2.0 
 Peoplesoft CRM 2.0  

 
 Annat ............................................................................................................................ 

 Ja       Nej 
     (Om ”Nej” gå till D.12) 

D.11  Om ”Ja” vilket dataprogram används av Era säljare 

D.12  Behöver Era säljare expertishjälp för sluta ett avtal med  kunderna?  

Hjälp Från Ert företag 
 Kalkylerare  
 Konstruktör från egna företaget    
 Arkitekt från egna företaget    
 Projektledare 

 
 Annan............................................................................................................................ 

 
Extern hjälp (från annat företag)   

 Bank (finansiering)  
 Extern arkitekt  
 Extern konstruktör 

 
 Annan............................................................................................................................ 

  Ja! I bland     Nej! Aldrig 
     (Om ”Nej Aldrig” gå till D.14) 

D.13  Om ”Ja! I bland Vilken expertis behöver säljarna hjälp av och hur ofta? 

D.14  Ingår reklamationshantering i säljarnas arbetsuppgifter? 

 Ja       Nej 

D.15  Finns det direktiv från ledningen angående hur säljare ska hantera      
          reklamationer? 

 Ja       Nej 

Jag vill tacka för att Ni tagit Er tid att fylla i enkäten och hoppas att Ni kommer att ha 
nytta av det färdiga examensarbetet. / Jörgen Johansson 



A
nt Ftg 

Skickat fax 

Påm
innelse 1 

Påm
innelse 2 

Svar på fax 

Företag Fax nr Telefon nr 
Säljledare alt. 

Marknadsförare
1 

  

      A-hus, Annebergshus AB 0300 - 56 88 90 0300 - 56 88 00   

2 

  

      
Allmoge Komforthus Orust 
AB  0304-508 90 0304-510 05    

3 

  

      Aneby Hus AB 0380-404 65 0380-470 00   

4 

  

      Animonhus AB 0304 - 315 93 0304 - 327 90   

5 

  

      Björkliden Hus 0171-47 10 25 0171-47 10 40   

6 

  

      Bohuslänska trähus 0304-261 90 0304-66 84 55   

7 

  

      Bollebygds-Hus AB 033-28 81 05 033-28 82 10   

8 

  

      Borohus AB 0325 - 340 02 0325 - 186 20   

9 

  

      Bra-Hus & Larsson-Hus 023-77 40 41 023-77 40 40    

10 

  

      EkeforsHus AB 0474-714 50 0474-488 80   

11 

  

      EkoHus FK Aktiebolag  018-12 41 65 018-12 41 60    

12 

  

      Eksjöhus AB 0381-169 66 0381-383 30   

13 

  

      Europahus Svenska AB  040 - 890 54 040-890 50    

14 

  

      Finndomo AB 0381-230 40 0381-239 00   

15 

  

      Forsgrens Timmerhus AB 0243 - 21 72 30 0243-21 72 00   

16 

  

      Götenehus AB 0511 - 34 56 90 0511 - 34 56 00   

17 

  

      Haaks Stenhus  0431-151 85 0431-44 38 80    

18 

  

      Hedlunds Hus AB 0258-312 01 0258-312 00   

19 

  

      HM-Hus AB  031-52 25 30 031-58 00 95   

20 

  

      Karlson Husindustrier AB 0474-109 85 0474-555 00   

21 

  

      Kvalitets-Hus AB 0383-647 51 0383-647 50   

22 

  

      LB-Hus AB 0456-455 66 0456-455 00   

23 

  

      Mjöbäcks - Villan 0325 - 61 81 80 0325 - 61 81 00   

24 

  

      Molior AB 0346-930 93 0346-930 87   

25 

  

      Myresjöhus AB 0383 - 914 40 0383 - 960 00   

26 

  

      Onsalavillan Hus AB 0300-128 42 0300-191 40   

27 
  

      Plusshus AB 0960-132 51 0960-134 50   

28 
  

      Rörvikshus Sweden AB 0382-214 45 0382-212 80   

29 
  

      Sidensjöhus AB 0152-224 03 0152-180 30   

30 

  

      Sjödalshus AB 0511-810 34 0511-34 69 00   

31 

  

      Skidsta Hus  0613-100 94 0613-72 04 60    

32 

  

      Sköna Hus Mjöbäck AB 0325 - 344 90 0325 - 344 80   

33 

  

      Svenska Modulhus AB 018-10 01 45 018-10 01 85   

34 

  

      Sävsjö Trähus AB 0382-614 07 0382-616 60   

35 

  

      Södra Building Systems AB 0470-892 19 0470-890 00   

36 

  

      Trivselhus i Vetlanda AB 0383-208 90 0383-208 00   

37 

  

      Vimmerby Hus 0492-152 75 0492-757 66   

38 

  

      
Värsås-Villan i Lundsbrunn 
AB 0511-577 25 0511-304 00   

39 

  

      VästkustStugan AB  0325-340 02 0325-186 00    

40 

  

      Älvsbyhus, AB  0929-162 99 0929-162 00    

41 

  

      Örementhus AB 0413-167 12 0413-170 30   

 




