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Summary 
This study investigates the possibility to use profitability calculations when selling IT 
services. Services are complex and hard to describe, IT services are even more difficult for the 
customer to understand. Many companies are buying their IT-systems based on gut feeling 
and faith. The sellers therefore need economical arguments for the services they are selling.  
 
The research problem that is investigated is how selling companies can show the profitability 
of IT services when selling. To help to solve the research problem are financial control and 
selling theories used together with an investigation of mobile business system. These theories 
resulted in a frame of reference that combines models from the financial and selling areas. 
The research questions are how economic argumentation is used when selling, how a 
profitability model that can be used in selling can be described and were in the selling 
process the model can be used.  
 
A case study has been used to investigate the problem to try describing and to some extent 
explaining the problem. The selected case company are TeliaSonera since they have great 
experience in selling IT services and they want to improve their selling behaviour. 
 
The frame of reference is confirmed, with some improvement, from the results of the 
interviews conducted with the sellers at TeliaSonera. This resulted in a process with a model 
of how the selling process with profitability arguments can be described. The process 
describes where in the selling process the model are to be used and the model describes how 
the seller can identify the customers needs and then translate these into the benefits the 
customer can gain from a specific service. 

 



Sammanfattning 
Den här undersökningen behandlar användandet av lönsamhet som argumentation vid 
försäljning av IT tjänster. Tjänster är i sig komplexa och svåra att beskriva, IT tjänster i sin tur 
är än mer komplicerade för kunden att förstå. Många företag köper idag sina IT-system på 
magkänsla och god tro. Därför kan säljare behöva ekonomiska argument för sina tjänster.  
 
Frågan som ska undersökas är hur säljande företag kan synliggöra lönsamheten av IT vid 
försäljning. För att undersöka detta har teorier från ekonomistyrning, försäljning och en 
undersökning av mobila verksamhetssystem presenterats. Dessa teorier resulterade i en 
referensram som kombinerade modeller från ekonomi och försäljning. Forskningsfrågorna är 
hur ekonomisk argumentation används vid försäljning, hur en lönsamhetsmodell, som ska 
användas vid försäljning, kan beskrivas och var i försäljningsprocessen modellen kan 
användas.  
 
Metoden för att genomföra denna undersökning har varit att genom en fallstudie beskriva och 
till viss del förklara forskningsproblemet. Företaget som valts att använda som fall är 
TeliaSonera eftersom de har lång erfarenhet av att sälja IT tjänster och att de vill förbättra sitt 
sätt att sälja sina tjänster inom mobil data. 
 
Referensramen bekräftades, med viss utökning av resultaten från intervjuerna med säljarna på 
TeliaSonera och resulterade i en process med en modell för hur försäljningen och 
lönsamhetsbedömningen av tjänsterna kan gå till. Processen beskriver var i 
försäljningsprocessen modellen ska användas. Modellen i sin tur beskriver hur säljaren kan 
identifiera kundens behov för att sedan kunna översätta dessa till den nytta kunden kan erhålla 
av en specifik tjänst. 
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1 Introduktion till problemområdet 
Här ges en introduktion till forskningsproblemet med hjälp av bakgrund till problemet, en 
problemdiskussion, definitioner av centrala begreppet och en disposition av rapporten. 
 

1.1 Bakgrund till problemet 
De flesta I-länderna får största delen av sin brutto nationalprodukt från tjänstesektorn 
(Hoffman & Bateson, 2001). Företags framgång baseras på att de möter kundernas krav mer 
effektivt än sina konkurrenter. Organisationens vinst beror av företagets förmåga att erbjuda 
produkter och tjänster som kunderna är beredd att betala för. (Doyle, 2000) 
 
Tjänster är inte påtagliga och ofta komplexa och svår att kommunicera till kund. Utmaningen 
för tjänsteleverantörer är att översätta sina tjänster i konkreta termer som kan beskriva tjänsten 
och ge kunden en känsla av kvalitet och säkerhet i det de ska köpa. (Jobber, 2001) 
 
Ett exempel på svårbeskrivna tjänster är TeliaSoneras mobila data tjänster med många 
funktioner och valmöjligheter. Mobil data är en komplicerad och komplex tjänst som behöver 
förklaras för kunden.  
 
Kunder köper inte produkter eller tjänster, de köper nyttan som produkten eller tjänsten kan 
ge de. De köper erbjudanden som innehåller produkter, tjänster, information och andra 
komponenter. Det är kundens upplevelse av erbjudandet som skapar värde för kunden. 
(Doyle, 2000) 
 
Många organisationer har beskrivit investeringar i informationsteknologi (IT) som en bra grej 
och att det är så man gör i världen idag och med de argumenten godkänt investeringarna. Den 
inställningen fungerade ganska smärtfritt när investeringarna var relativt små. Men det kan 
inte vara bra i längden, när IT investeringarna idag upptar större delen av ett företags budget. 
(Hares & Royle 1994) 
 
IT investeringar måste betala sig själv och för att kunna mäta om de gör det måste nyttan som 
skapas översättas i mätbara termer som sedan kan översättas i kapital. (Hares & Royle 1994) 
Det är just detta som är det viktiga att ta reda på, vad IT gör för nytta i verksamheten. 
(Dahlgren, Lundgren & Stigberg, 2000) 
 
När det handlar om försäljningen sker det till största delen inom kundens organisation och 
sker när säljaren inte är närvarande, alltså när representanten från kundföretaget i sin tur 
försöker övertyga de andra i företaget. Säljaren måste alltså ägna mycket tid åt att försäkra sig 
om att den de säljer till vet hur de kan sälja erbjudandet vidare i organisationen. Säljaren kan 
därför inte förvänta sig att kunden kan förstå sig på erbjudandet på en timma när det tagit 
säljaren veckor att själv förstå erbjudandet. (Rackham 1988) 
 

1.1.1 Forskningsproblem 
Hur säljande företag kan synliggöra lönsamheten av IT vid försäljning. 
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1.2 Definitioner av centrala termer 
En investering är en åtgärd genom vilken man sätter av kapital idag för att få igen dessa, och 
förhoppningsvis mer därtill, i framtiden. 
 
En lönsam investering måste resultera i mer kapital än vad som är satsat. 
 
IT är en förkortning av informationsteknologi och består av datorer, mikroelektronik och 
telekommunikation som är kombinerade för att erbjuda en mängd olika produkter och tjänster.  
 
Mobila verksamhetssystem är en sorts IT tjänster som består av en tredelad produkt som 
innehåller mobil datakommunikation, handdator/bärbar dator och mjukvaran i 
handdatorn/bärbara datorn för att hantera informationen, alla delarna kan anpassas till 
företagets behov. 
 
Mobil data är kommunikationsdelen i det mobila verksamhetssystemet. 
 
Erbjudande kan innehålla både produkter och tjänster. 
 

1.3 Disposition av arbetet 
Nedan ges en kort introduktion till upplägget av denna rapport och figur 1.1 ger en grafisk 
beskrivning av hur kapitlen hänger ihop. 
 
Kapitel 1: Här ges en introduktion till ämnena omkring problemet för att skapa en 
grundförståelse. Forskningsproblemet och definitioner av centrala begrepp beskrivs också här. 
 
Kapitel 2: Teorier som kan behövas för att lösa forskningsproblemet tas upp och beskrivs i 
detta kapitel. Dessa kommer från ekonomistyrning, försäljning och undersökningsresultat 
kring mobila verksamhetssystem. 
 
Kapitel 3: I detta kapitel presenteras referensramen med de teorier som kommer att användas 
för att finna en lösning på forskningsproblemet. Här presenteras även forskningsfrågorna, 
avgränsningar och operationalisering av forskningsfrågorna. 
 
Kapitel 4: Här presenteras de många val kring metoden som görs för att nå en lösning på 
problemet. 
 
Kapitel 5: Resultaten från intervjuerna presenteras här, med utgångspunkt i 
forskningsfrågorna. 
 
Kapitel 6: Detta kapitel ger en analys av teorierna tillsammans med resultaten från 
intervjuerna att svara på forskningsfrågorna och reflektera över referensramen. 
 
Kapitel 7: I det avslutande kapitlet hålls en diskussion kring vilka slutsatser som kan dras av 
arbetet, om forskningsfrågorna besvarades och förslag på fortsatt forskning. 
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Analys  Kapitel 6 

Teorier 

Referensram 

Metod

Resultat

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4 

Kapitel 5 

Introduktion

Avslutning Kapitel 7 

 
Figur 1.1 Denna bild illustrerar hur avsnitten i uppsatsen hänger samman. 
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2 Teorier 
Här presenteras de teorier som kan användas för att lösa forskningsproblemet. Teorierna är 
hämtade från ekonomistyrning, försäljning och undersökningsresultat kring mobila 
verksamhetssystem. 
 

2.1 Investeringskalkyler 
Följande teorier är hämtade från Bolmgren och Hults (1996) bok ”Finansiering och 
kalkylering”. 
Investeringskalkyler används för att bedöma investeringar vid långsiktiga lösningar på 
problem som att köpa in en maskin eller fabrikslokal, även större marknadsföringsåtgärder 
och utbildning kan ses som investeringar.  
 
Vid investeringskalkylering arbetar man med in- och utbetalningar, men det är inte bara 
storleken på dessa som är viktigt utan även tidpunkten när de inträffar. Detta för att ett belopp 
som erhålles idag är mer värt än motsvarande belopp som erhålles om ett eller flera år.  
 
Grafiskt sett kan en investering beskrivas som figur 2.1 nedan. 

0 1 5 4 3 2 År 

S a a a a a 
Inbetalningar 

Utbetalningar 

G 

 
 
Figur 2.1 En bild av hur in- och utbetalningar vid en investering kan visas grafiskt. (Bolmgren & Hults, 
1996) 
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Begrepp: 
G = Grundinvestering är den utbetalning som görs som betalning av investeringen. Eventuella 
installations-, utbildnings- och igångkörningskostnader ingår också. 
 
a = Avkastningsöverskott står för de årliga nettoinbetalningsöverskott investeringen ger, det 
vill säga löpande inbetalningar minus löpande utbetalningar som investeringen ger upphov 
till. 
 
S = Restvärde (eller skrotvärde) är det värde t.ex. en maskin antas ha vid försäljning efter ett 
visst antal år. För en del investeringar som t.ex. marknadsföringskampanjer är restvärdet av 
naturliga skäl noll. 
 
För att utvärdera investeringen med investeringskalkyler finns några olika 
utvärderingsmetoder, som presenteras nedan.  
 

2.1.1 Nuvärdesmetoden 
Även kallad diskonteringsmetoden innebär att alla in- och utbetalningar hänförs till samma 
tidpunkt enligt principen att en krona nu är mer värd ön en krona om ett visst antal år. Detta 
beräknas med hjälp av räntetabeller så att alla betalningar översätts till pengastorleken de 
motsvarar i början av år 1 (visas grafiskt i figur 2.2 nedan), med en given räntefaktor. Genom 
att jämföra de omräknade inbetalningarna med grundinvesteringen får man ett kapitalvärde 
för investeringen. Är detta värde positivt är investeringen lönsam, ju högre värde desto bättre.  
 

0 1 5 4 3 2 År 

a a a a a 
Inbetalningar 

Utbetalningar 

G 

 
Figur 2.2 Illustrerar hur nuvärdesmetoden för inbetalningarna tillbaka till år ett. (Bolmgren & Hults, 
1996) 
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2.1.2 Annuitetsmetoden 
Denna metod fördelar grundinvesteringen så att kapitalkostnaden, dvs. avskrivning plus ränta, 
blir lika stora belopp varje år under den ekonomiska livslängden (visas grafiskt i figur 2.3 
nedan).  Om inbetalningsöverskottet per år är större än annuiteten är investeringen lönsam. 
Beslutet baseras alltså på största möjliga överskott enligt sambandet;  
 
a-annuitet = årligt överskott 
 

 

0 1 5 4 3 2 År 

a a a a a Inbetalningar 

Utbetalningar 

Figur 2.3 Illustrerar hur annuitetsmetoden sprider grundinvesteringen over den ekonomiska livslängden. 
(Bolmgren & Hults, 1996) 

2.1.3 Internräntemetoden 
Denna metod ger ett mått på den avkastning som en investering ger, i procent. Fördelen med 
internräntemetoden är att den ger ett mått som kan jämföras med avkastningen på vilken 
annan kapitalplacering som helst. Metoden är dock besvärlig och innehåller många osäkra 
värden. Vid beräkningarna kan man utgå från antingen nuvärdesmetoden eller 
annuitetsmetoden. Med utgångspunkt från nuvärdesmetoder söker man den räntesats vid 
vilken kapitalvärdet blir noll. Med annuitetsmetoden söker man den räntesats där skillnaden 
mellan inbetalningsöverskottet och annuiteten av grundinvesteringen är noll.  
Det är en bra investering om internräntan är högre än kalkylräntan.  
 

2.1.4 Pay off-metoden 
Genom att dividera grundinvesteringen med inbetalningsöverskottet fås en kvot som 
motsvarar den tid det tar att få tillbaka satsat kapital.  
 
G/a = återbetalningstid 
 
Svagheten med metoden är framförallt att man inte tar hänsyn till ränteeffekten. Metodens 
fördel är att den är enkel. Beslutskriteriet är kortast möjliga återbetalningstid. Vid längre 
återbetalningstid än den ekonomiska livslängden är investeringen olönsam. 
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2.2 PENG-metoden 
Denna metod finns beskriven i Dahlgren, Lundgren och Stigbergs (2000) bok ”Öka nyttan av 
IT”. 
Den är till för att nyttovärdera IT-investeringar. 
 
Basmodellen består av tre faser och 10 steg; 
 
Förberedelsefas Steg 1 Bestäm syftet 
  Steg 2 Skapa insikt 
  Steg 3 Bestäm och avgränsa objektet 
  Steg 4 Beskriv objektet (processer/system) 
Analysfas  Steg 5 Identifiera nyttoeffekter 
  Steg 6 Strukturera nyttoeffekterna 
  Steg 7 Värdera nyttoeffekterna 
  Steg 8 Beräkna kostnaderna för nyttan 
Kvalitetssäkringsfas Steg 9 Validera och bedöm risker och hinder 
  Steg 10 Beräkna nettonyttan, fastställ hemtagningsansvar 
 
Dessa steg genomförs vid arbetsmöten med ett urval av personer på företaget. De 10 stegen 
kan till viss del bedrivas parallellt. Ett iterativt förfarande är rent av att rekommendera. 
Analysen bedrivs så långt som möjligt och luckor i informationen noteras och samlas in till 
nästa arbetsmöte. I vissa fall kan det vara motiverat att göra speciella utredningar för att få 
fram information som inte funnits tillgänglig tidigare. 
 
Förberedelsefasen är till för att få en förståelse av problemet som ska lösas med en IT-
investering. I följande exempel är målet att (visas grafiskt i figur 2.4); 

 Höja intäkterna med 20% med hjälp av nytt säljsystem 
 Höja priset med 5% tack vare bättre kundorientering 
 Öka volymen med 15% med hjälp av bättre kundbearbetning 

 

Högre intäkter 
100 120 

Högre volym 
100 115 

Högre Pris 
100 105 

 
Figur 2.4 Visar hur målen med investeringen kan visas grafiskt. (Dahlgren, Lundgren & Stigbergs, 2000) 
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När nyttoeffekterna är identifierade, i analysfasen, struktureras de översiktligt som i figur 2.5 
nedan. Sedan kan varje nytta brytas ner ytterligare som det är gjort med ”bättre 
kundbearbetning” i figuren.  
 

 

Lägre kostnader 
i verksamheten 

100 90 

Högre intäkter 
100 120 

Högre volym 
100 115 

Högre Pris 
100 105 

Högre 
lönsamhet 
100 130 

Internnytta

Bättre 
produktkvalitet 

Bättre 
kundbearbetning 

Färre 
klagomål 

Kortare 
leveranstid 

Bättre 
information 

Bättre 
säljstöd

Bättre 
besöksplanering 

Effektivare 
inköpsrutiner 

Lägre lager-
hållningskostnader 

Lägre 
kvalitetskostnader 

Lägre 
leveranskostnader 

Kundnytta 

Bättre 
telefonservice 

Figur 2.5 Visar grafiskt hur målen med investeringen kan struktureras. (Dahlgren, Lundgren & 
Stigbergs, 2000) 

Efter identifiering och strukturering kommen det svåraste, nämligen att värdera nyttan. Här 
översätts nytta till värde. En lösning är att analysera skadekostnaden om en process inte 
fungerar. Lösningen kan även finnas i annat än de rent ekonomiska. Exemplet i figur 2.6 visar 
på hur faktorn ”färre felleveranser” kan värderas genom att ta fram faktauppgifterna om 
felleveranserna, hur många inträffar varje åt, vilka kostnader medför varje felaktighet, hur 
påverkas företagets image och hur många felleveranser kan undvikas med en förbättrad 
process. Tabell 2.1 visar hur man översätter faktauppgifterna till nyttovärde.  
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Objekt Är-läge Bör-läge Kostnad/objekt Skillnad=nytta Nyttovärde 
Felleverans 800 st/år Max 300 st/år 800 kr 500 st/år à 800 kr 400 000 kr/år
 Tabell 2.1 Illustrerar hur faktauppgifter kan användas för att värdera nyttan. 

Som ses nedan i figur 2.6 kan den nivå som värderats bryts ner i hur stor andel av fallen den 
undre nivån inträffar och därigenom översättas till kapital. 

Färre 
felleveranser 

Kunden bidrar till 
orderkontroll 

Bättre 
leveranskontroll 

Bättre 
leveransunderlag 

400 000kr 

30% = 
120 000 kr

50% =  
200 000 kr

20% = 
80 000 kr 

 
Figur 2.6 Visar hur en nivå kan brytas ner för att få fram en ekonomisk värdering av faktorerna. 
(Dahlgren, Lundgren & Stigbergs, 2000) 

Efter att ha värderat nyttan är det kostnaden av nyttan som ska värderas.   
Nedanstående tabell kan användas som checklista så att alla olika kostnadsslag tas med i 
beräkningen. 
 
Kostnadsslag  
 
Livscykel 

Kapital-
kostnad 

Utvecklings-
kostnader 

Användnings-
kostnader 

Support-
kostnader 

Administration 
och övriga 
kostnader 

Utredning/ 
Besluts-
underlag 

 Personal 
Konsulter 
Resor 

  Personal 

Investering Hårdvara 
Mjukvara 

Personal 
Konsulter 
Datortid 
Tele 

Personal 
Utbildning 

 Redovisning 
Säkerhet 

Användning/ 
Förvaltning 

Ersättning 
Anskaffning 

Personal 
Konsulter 
(Förvaltning)

Personal 
Datortid 
Lokaler 
Tele 
Dolda kostn. 

Teknisk 
support 
Applikations-
hjälp 
Uppgradering 

Redovisning 

Avveckling Utrangering Konvertering Avlärning  Redovisning 
Säkerhet 

Tabell 2.2 Checklista för de olika kostnadsslag som uppstår vid en IT-investering. (Dahlgren, Lundgren & 
Stigbergs, 2000) 

De mörkgrå fälten i tabell 2.2 ovan är de ”stora” investeringarna som ska skrivas av på ett 
antal år och de ljusgrå är de tunga driftkostnaderna.  
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Efter dessa steg ska säkerhet, risker och hinder i värderingen bedömas och sedan ska 
nettonyttan beräknas och hemtagningsåtaganden fastställas.  
 
Nettonyttan=bruttonyttan-kostnaderna 
 
Enligt författarna kan i princip alla investeringar nyttovärderas. Men det måste handla om en 
konkret investering. Det går inte att nyttovärdera en investering i allmänhet. Det måste 
tillämpas på ett visst företag och fungerar bara för just det företaget med just det företagets 
förutsättningar. 
 

2.3 Komplex försäljning 
Teorierna i det här kapitlet kommer från Rackhams (1988) bok ”Personlig försäljning –
komplex försäljning, från tro till vetande”.  
 
Författaren hävdar att nästan alla sorters säljbesök genomgår fyra tydliga stadier, som visas i 
figur 2.7 nedan.  
 

 

Inledning 
Uppnå en 

överenskommels
Ge 

information 
Söka 

information 

Figur 2.7 Här visas de fyra stadierna, enligt Rackham (1988), i ett säljbesök. 

Inledningen är den uppvärmning som äger rum innan den verkliga försäljningen börjar. Att 
söka information handlar om att ta reda på vad det är kunden behöver. För det här steget har 
Rackham (1988) tagit fram en modell som kallas SPIN. Efter det steget är det säljarens tur att 
lämna information. Inom komplex försäljning sysslar de flesta med att sälja lösningar på 
kundens problem. Ett lyckat säljbesök kommer till slut att mynna ut i någon form av åtagande 
från kundens sida. Vid komplex försäljning finns det en rad överenskommelser innan 
orderstadiet.  
 

2.3.1 SPIN-modellen för att söka information 
Detta är en modell som är ämnad att beröra psykologin i inköpsprocessen. Frågorna ska 
fungera som en vägkarta (se figur 2.8) för säljaren för att nå till kundens specifika behov. Ju 
fler specifika behov kunden uttrycker desto större chanser har säljaren att lyckas sälja in sin 
produkt eller tjänst. Men det är viktigt att modellen endast betraktas som en vägledning och 
inte som en formel. 
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SITUATIONS-
FRÅGOR 

PROBLEM-
FRÅGOR 

INDIREKTA 
BEHOV 

SPECIFIKA 
BEHOV 

NYTTO-
FRÅGOR 

INVERKAN-
FRÅGOR 

BETYDELSE 

S 

P 

I 

N 

Säljaren använder

för att få 
bakgrundsinformation 

som leder till så att… 
köparen avslöjar 

vilka utvecklas 
genom…. 

…som gör köparen 
starkt medveten om 

problemet vilket leder till
så att… 

köparen uttrycker 

vilka tillåter 
säljaren att 
presentera… 

som är nära relaterad  
till försäljningsframgång! 

 
Figur 2.8 SPIN-modellen som kan användas som en vägkarta för säljare av komplexa produkter för att få 
information av kunden om vad det är de vill ha för produktlösning. (Rackham 1988) 

2.3.2 Ge information 
Det klassiska sättet att ge information vid försäljning är att prata om egenskaper och fördelar. 
Rackham (1988) menar att fördelar kan delas upp i fördelar och betydelser. Tabell 2.3 visar 
hur de här benämningarna kan användas vid komplex försäljning. 
 
Beteende Defenitioner Effekt 
Egenskaper Beskriver fakta, data, 

produktkaraktäristika 
Neutral eller en aning 
negativ effekt 

Fördelar Visar hur produkter, tjänster 
eller dessas egenskaper kan 
användas eller hjälpa kunden 

En aning posititv 

Betydelser Visar hur produkter eller 
tjänster möter specifika 
behov som kunden uttalat 

Mycket positiv 

Tabell 2.3 Tabellen definierar de tre kategorierna och beskriver hur de påverkar kunden vid försäljning. 
(Bolmgren & Hults, 1996) 
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2.4 SBUF-undersökning 
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) har undersökt möjligheterna till 
rationalisering genom mobilt verksamhetssystem. Detta har gjorts av NCC, IsMobile, WM 
data och Telia. Rapporterna som är resultatet av undersökningen visar hur de valt att bedöma 
lönsamheten av ett mobilt verksamhetssystem i byggbranschen. 
  
Syftet med första rapporten (Rapport 1) är att undersöka byggbranschens förutsättningar för 
att öka effektivitet och kvalitet genom att införa mobila verksamhetssystem. Andra rapportens 
(Rapport 2) syfte var att verifiera första undersökningen genom ett pilottest.  
 
I rapport 1 har ledningsgruppen i Betongindustrin i Stockholm (som beskrivs i bilaga 1) gjort 
en uppskattning av vilka förändringar av intäkter och rörliga kostnader som kan komma av 
införandet av mobilt verksamhetssystem i ett transportintensivt byggföretag med 100 mobila 
enheter. Sedan har leverantörerna i sin tur beräknat kostnaderna för vad denna investering 
skulle medföra. Ett utdrag av rapporten finns i bilaga 2 för att beskriva de punkter som finns 
med i kalkylen. 
I tabell 2.4 nedan ses denna kalkyl. 5% räntekostnad vid finansiell 3-års leasing och en 
avskrivningstid på 3 år för alla investeringar har använts vid uppskattningen av kostnaderna. 
 
År  1 2 3 
Förändring av intäkter och rörliga kostnader   kkr kkr kkr 
     
Intäktsökning   2000 2000 2000 
Kostnadsminskning pga färre försenade leveranser  250 250 250 
Effektivitetsökning ordermottagning   0 0 0 
Effektivitetsökning arbetsplanering   400 400 400 
Effektivitetsökning ekonomihantering   250 250 250 
Effektivitetsökning byggpersonal   1300 1300 1300 
Effektivitetsökning transporter    4000 4000 4000 
SUMMA  8200 8200 8200 
          
År investering 1 2 3 
Investering- och införandekostnader  kkr kkr kkr kkr 
     
Licens, mobilt verksamhetssystem  900 345 330 315 
Kundspecifik applikationsutveckling  700 268 257 245 
Kart databas   75 75 75 
Mobila terminaler med GPS, 100 st  2000 767 733 700 
Installation av utrustning i fordon  300 115 110 105 
Införandestöd, utbildning & uppföljning  500 192 183 175 
Integration med affärssystem  400 153 147 140 
SUMMA 4800 1915 1835 1755 
          
ÅRSRESULTAT -4800 6285 6365 6445 

 Tabell 2.4 Visar uppskattningarna gjorda i SBUF-rapport 1. 
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I rapport två har man genomfört ett fältprov hos NCC med drygt 20 personer som arbetar med 
drift och underhåll i Täbys kommun. Målsättningen med fältprovet visas i tabell 2.5 nedan. 
 
Målbeskrivning Ansatt förbättring Mätning av måluppfyllelse 
Kortare fördröjning 
från upprättande av 
arbetsorder tills den 
finns tillgänglig för 
arbetslaget.  

Max 1 minuts ledtid efter 
införande av MVS. 

Tidsstämpling av tidpunkt när nya 
arbetsorders upprättas. Mätning av 
ledtid för arbetslag som infört MVS 
resp. för dem som fortsätter att arbeta 
som tidigare. 

Snabbare inrapportering 
av identifierade 
fel/skador som skall 
leda till upprättande. 

Max 15 minuter från det att 
problemet identifierats 

Tidsstämpling av tidpunkt då 
problemet identifierades. 
Tidstämpling då arbetsledaren 
erhåller problemadministrationen 
erhåller faktureringsunderlaget. 

Enklare 
ekonomiadministration 
för bl.a. fakturering. 

Minska 
ekonomiadministratörernas 
arbetstid/färdigställt MVS. 

Mät ekonomiadministrationens 
arbetstid/färdigställt uppdrag för 
uppdrag som hanteras genom 
uppdrag med 10 min.  MVS resp. de 
som rapporteras efter införande av 
enligt befintligt arbetssätt. 

Enklare hantering av 
försäkringsskador. 

Minska arbetsmängden för 
att hantera ersättning från 
försäkringsbolag med 10 
minuter/ersättningsskada. 

Mät nedlagd administrativ tid för 
fält- och kontorspersonal för att 
hantera försäkringsskador för skador 
som hanteras via MVS resp. för dem 
som hanteras på konventionellt sätt. 

Enklare och säkrare 
egenkontroll av utförda 
arbeten. 

Inga anmärkningar efter 
införande av MVS. 

Mät antal anmärkningar för uppdrag 
som hanterats via MVS resp. enligt 
befintligt arbetssätt. 

Snabbare 
statusuppföljning av 
nya-, färdigställda-, 
avrapporterade och 
fakturerade aktiviteter. 

Max 15 minuter från 
statusförändring till dess 
att berörda ges information 
om ändringen. 

Tidsstämpla när statusförändring sker 
samt tidpunkt när berörda ges 
tillgång till informationen för 
uppdrag som hanteras via MVS resp 
för de som hanteras på 
konventionellt. 

 Tabell 2.5 Här beskrivs målsättningen med undersökningen i rapport 2. 
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3 Referensram till undersökningen 3 Referensram till undersökningen 
Här ges en motivering till vilka teorier som kommer att användas vid analysen och varför. 
Efter detta kommer forskningsproblemet att delas upp i mindre och mer hanterbara frågor 
som ska besvaras i undersökningens slut. För att undersökningen inte ska bli för stor görs 
vissa avgränsningar. En beskrivning av hur forskningsfrågorna ska undersökas avslutar 
kapitlet.  

Här ges en motivering till vilka teorier som kommer att användas vid analysen och varför. 
Efter detta kommer forskningsproblemet att delas upp i mindre och mer hanterbara frågor 
som ska besvaras i undersökningens slut. För att undersökningen inte ska bli för stor görs 
vissa avgränsningar. En beskrivning av hur forskningsfrågorna ska undersökas avslutar 
kapitlet.  
  

3.1 Motivering och skapandet av undersökningsmodellen 3.1 Motivering och skapandet av undersökningsmodellen 
För att resultatet av den här undersökningen ska vara enkel att anpassa till alla kunder och inte 
ta för lång tid kan inte PENG-metoden användas som den ser ut. Den är även tänkt att 
användas inom företaget och inte vid försäljning. Men genom att kombinera den med 
Rackhams (1988) resonemang kring komplex försäljning blir den mer tillämpbar vid 
försäljning, som visas figur 3.1 nedan.  

För att resultatet av den här undersökningen ska vara enkel att anpassa till alla kunder och inte 
ta för lång tid kan inte PENG-metoden användas som den ser ut. Den är även tänkt att 
användas inom företaget och inte vid försäljning. Men genom att kombinera den med 
Rackhams (1988) resonemang kring komplex försäljning blir den mer tillämpbar vid 
försäljning, som visas figur 3.1 nedan.  
  
Analysfasen i PENG-metoden är den som är intressant i försäljningsgenomförandet eftersom 
förberedelsefasen och kvalitetssäkringsfasen genomförs internt på företaget. Denna fas kan 
jämföras med söka information och ge informationsfaserna i Rackhams (1988) 
försäljningsprocess vid komplex försäljning. Inledning och uppnå en överenskommelse 
faserna behöver inte anpassas till försäljning av IT tjänster. 

Analysfasen i PENG-metoden är den som är intressant i försäljningsgenomförandet eftersom 
förberedelsefasen och kvalitetssäkringsfasen genomförs internt på företaget. Denna fas kan 
jämföras med söka information och ge informationsfaserna i Rackhams (1988) 
försäljningsprocess vid komplex försäljning. Inledning och uppnå en överenskommelse 
faserna behöver inte anpassas till försäljning av IT tjänster. 
  
  
Analysfasen; Analysfasen; 

Inledning 
Uppnå en 

överenskommels
Ge 

information 
Söka 

information +
Steg 5 Identifiera nyttoeffekter Steg 5 Identifiera nyttoeffekter 
Steg 6 Strukturera nyttoeffekterna Steg 6 Strukturera nyttoeffekterna 
Steg 7 Värdera nyttoeffekterna Steg 7 Värdera nyttoeffekterna 
Steg 8 Beräkna kostnaderna för nyttan Steg 8 Beräkna kostnaderna för nyttan 
Figur 3.1 Här illustreras hur jag har skapat referensramen för undersökningen.  Figur 3.1 Här illustreras hur jag har skapat referensramen för undersökningen.  

Om man sedan lägger ihop de modellerna blir resultatet processen som visas i figur 3.2. Om man sedan lägger ihop de modellerna blir resultatet processen som visas i figur 3.2. 
  

    

Ge information genom att med 
PENG-metodens struktur visa hur 
tjänsten möter kundens specifika 
behov. 
Beräkna kostnaderna för nyttan 
med checklistan för kostnadsslag. 

Sök information och identifiera 
nyttoeffekterna genom SPIN-
modellen.  
Strukturera och värdera 
nyttoeffekterna med PENG-
metoden. 

Figur 3.2 Det här är referensramen och resultatet av sammanfogningen av PENG-metoden och Rackhams 
(1988) teorier kring komplex försäljning.  
Figur 3.2 Det här är referensramen och resultatet av sammanfogningen av PENG-metoden och Rackhams 
(1988) teorier kring komplex försäljning.  

SPIN- och PENG-modellen kan illustreras genom modellen i figur 3.3. SPIN- och PENG-modellen kan illustreras genom modellen i figur 3.3. 
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Internt 

Externt 

Rätt 
information 

SITUATIONS-
FRÅGOR 

PROBLEM-
FRÅGOR 

INDIREKTA 
BEHOV 

SPECIFIKA 
BEHOV 

NYTTO-
FRÅGOR 

INVERKAN-
FRÅGOR 

Effektivare 
arbete 

Snabbare 
service 

Bättre 
arbetssituation 

Kostnadsslag  
 
Livscykel 

Kapital-
kostnad 

Utvecklings-
kostnader 

Användnings-
kostnader 

Support-
kostnader 

Administration 
och övriga 
kostnader 

Utredning/ 
Besluts-
underlag 

 Personal 
Konsulter 
Resor 

  Personal 

Investering Hårdvara 
Mjukvara 

Personal 
Konsulter 
Datortid 
Tele 

Personal 
Utbildning 

 Redovisning 
Säkerhet 

Användning/ 
Förvaltning 

Ersättning 
Anskaffning 

Personal 
Konsulter 
(Förvaltning) 

Personal 
Datortid 
Lokaler 
Tele 
Dolda kostn. 

Teknisk 
support 
Applikations-
hjälp 
Uppgradering 

Redovisning 

Avveckling Utrangering Konvertering Avlärning  Redovisning 
Säkerhet 

G E   I  N  F  O R M A T  I  O  N 

S 
Ö 
K 
A 
 
I 
N 
F 
O 
R 
M 
A 
T 
I 
O 
N 

Figur 3.3 Här visas ett annat sätt att illustrera referensramen. Den visar hur SPIN-modellen ska fungera 
ihop med PENG-metodens strukturering och värdering av nyttoeffekter och kostnader. 

I inledningen användes TeliaSonera som exempel på ett företag med komplexa IT-tjänster. 
Blocken i PENG-modellen ovan har också skapats utifrån Telias mobila tjänster.  
 
Telia beskriver själva fördelarna med att arbeta med deras mobila tjänster som; 

 Rätt information till kund, inga uppgifter riskerar att försvinna 
 Ökad debitering 
 Snabbare rapportering och fakturering 
 Smidig lagring av data 
 Större frihet för servicetekniker 
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Investeringskalkylerna är klassiska, vilket innebär att de flesta förstår resonemanget kring 
dem. De är dock utvecklade för produkter och skulle behöva anpassas till tjänster för att vara 
lämpliga att använda i denna undersökning. På grund av begränsad tid är det inte ett alternativ 
att anpassa metoderna vid just denna undersökning. 
 
SBUFs rapporterna kommer att används som sekundär data för att identifiera nyttor och 
egenskaper av mobila verksamhetssystem vid analys och slutsatser. 
 

3.2 Forskningsfrågor 
Syftet med forskningsfrågor är att dela ner forskningsproblemet i frågor som gör problemet 
mer hanterbart. Som redovisats i kapitel 1.2.1 är forskningsproblemet; hur säljande företag 
kan synliggöra lönsamheten av IT vid försäljning. 
 

3.2.1 Forskningsfrågor 
För att kunna förstå hur säljarna arbetar med komplex försäljning i verkligheten blir den första 
frågan; 
1. Hur används ekonomisk argumentation vid försäljning? 
 
Bästa sättet att presentera lönsamheten med tjänsten bör vara en modell, vilket ger andra 
forskningsfrågan; 
2. Hur kan en lönsamhetsmodell, som används vid försäljning, beskrivas? 
 
För att modellen ska få största möjliga genomslagskraft måste den användas vid rätt tillfälle i 
processen, detta ger forskningsfråga tre; 
3. Var i försäljningsprocessen kan modellen användas? 
 

3.2.2 Avgränsningar  
Problemet kommer att undersökas från det säljande företagets perspektiv och kommer inte att 
se till hur kunderna vill att det ska fungera. Det är endast försäljning av IT-tjänster som 
kommer att undersökas. Det är industriell försäljning som kommer att undersökas eftersom de 
mobila datatjänsterna riktar sig mot företagskunder. 
 

3.3 Operationalisering 
Hur används ekonomisk argumentation vid försäljning? 
Detta kan undersökas genom att fråga säljare hur de argumenterar för sina tjänster. 
 
Hur kan en lönsamhetsmodell, som används vid försäljning, beskrivas?  
Genom att skapa sig en uppfattning av vilka argument säljarna använder för att sälja sina 
tjänster tillsammans med vad litteraturen säger om hur de mjuka värdena kan översättas för att 
ingå i en lönsamhetsmodell, formas en bild av vad som behöver finnas med i modellen. 
 
Var i försäljningsprocessen kan modellen användas? 
Genom att jämföra litteraturen med vad säljarna säger kan en process identifieras och 
modellen placeras in i denna modell. 
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4 Metoder för att lösa forskningsproblemet 
Nedan presenteras vägen till att lösa forskningsproblemet. Här beskrivs vilka val som gjorts, 
vilken litteratur som studerats, hur intervjuerna genomförts och vilka metodproblem som 
uppstått på vägen. 
 

4.1 Forskningens inriktning 
Det finns två tillvägagångssätt att välja på när man börjar en undersökning. Det är att göra en 
deduktiv eller induktiv ansats för att lösa forskningsproblemet. (Sounders, Lewis, och 
Thornhill, 2000) 
 
En deduktiv undersökning innebär att man ställer upp en hypotes. Sedan göra man en 
deduktiv slutledning och till slut undersöker man om premisserna stämmer med verkligheten.  
Induktion innebär att man drar allmänna, generella slutsatser utifrån empiriska fakta. Denna 
ansats förutsätter alltså kvantifiering. (Thurén, 2004) 
 
Eftersom forskningsproblemet inte är väl undersökt och innefattar flera ämnesområden så är 
det svårt att hitta litteratur att basera undersökningen på. Detta gör att ansatsen kan beskrivas 
som deduktiv med viss induktiv del, eftersom jag har utgått från litteraturen men samtidigt 
inhämtat data från företagsvärlden (Telia). 
 

4.2 Forskningsstrategi 
De strategier som finns för en forskare är enligt Denscombe (2000): 

 Surveyundersökningar –kartlägger genom detaljerad granskning 
 Fallstudier - belyser det generella genom att titta på det enskilda 
 Experiment - upptäcker nya förhållanden eller pröva redan existerande teorier 
 Aktionsforskning –förbättrar situationer i ”den verkliga världen” 
 Etnografi – beskriver människor eller kulturer 

 
En fallstudie svarar på frågorna varför, vad och hur (Sounders, Lewis, och Thornhill, 2000). 
Eftersom forskningsfrågorna som är ställda som ”hur”-frågor är fallstudie mitt val av 
forskningsstrategi. Studiens tidsbegränsning gör också att det passar väl med fallstudie i just 
denna undersökning. Detta val baseras även på Denscombes (2000) redogörelse av en 
fallstudies egenskaper: 
 
Fallstudien karaktäriseras av att betona: 

Studiens djup snarare än  Studiens bredd 

Det speciella  snarare än  Det generella 

Relationer/processer snarare än  Resultat och slutprodukter 

Holistiskt synsätt  snarare än  Enskilda faktorer 

Naturliga miljöer snarare än  Konstlade situationer 

Fler källor  snarare än  En undersökningsmetod 
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4.3 Forskningsproblemets karaktär 
Enligt Sounders, Lewis och Thornhill (2000) kan en undersökning vara av undersökande, 
beskrivande eller förklarande karaktär. Forskningsproblemets undersökningskaraktär kommer 
att vara beskrivande och till viss del förklarande. 
 

4.4 Litteratur 
En del av litteraturen är hämtad från ekonomistyrning i form av kalkylering, investering, 
beslutsprocesser och lönsamhetsbedömning. Marknadsföringslitteraturen som genomsökts har 
behandlat tjänster, försäljning och värdeskapande. Litteraturen har varit i alla former som 
böcker, examensarbeten, rapporter och artiklar. Dock är det få artiklar som behandlat det 
undersökta ämnet och de som har gjort det har varit för specifika och studerat ämnet på en 
alltför detaljerad nivå för att kunna tillämpas i den här studien. Examensarbetena har inte 
heller behandlat detta ämne förutom ett arbete (Nilsson, 1998) som dock är sekretessbelagt till 
år 2008. Däremot har mycket av böckerna hämtats från examensarbetenas källförteckning.  
 
Från en tidigare genomförd undersökning har jag skaffat mig kunskap och medvetenhet om 
SBUFs undersökningar om mobila verksamhetssystem och därmed tagit del av resultatet som 
presenteras på www.sbuf.se. Detta används som sekundär data för att hjälpa till att få en 
förståelse för vilka fördelar IT tjänster kan medföra.  
 

4.5 Val av undersökningsföretag 
IT är en bred definition av den teknik vi använder oss av vid informationsutbyte. Det finns 
många tjänster och produkter inom detta område.  
 
TeliaSonera har arbetat med att sälja IT under många år. De har alltså kunskap om hur IT ska 
säljas till en kund. De ligger alltid långt fram i teknikutvecklingen och försöker även sälja 
tjänster som kunderna inte kan lika väl som telefonkommunikation. En av dessa tjänster är 
mobil data. 
 
Mobil data är ett komplicerat och komplext område med flera olika sorters tjänster och 
lösningar. De beskrivs på följande sätt på hemsidan; 
http://www.telia.se/foretag/link.do?tabId=2&channelId=-1610695755
Här beskrivs vad man kan göra med mobil data på jobbet: 

 Ta del av relevant information och registrera data direkt på plats 
 Föra kalender, ta emot e-post och göra noteringar 
 Ge rätt information till kunden, inga uppgifter riskerar att försvinna 
 Bli snabbare med rapportering och fakturering 
 Lagra data smidigt 
 Öka friheten för exempelvis servicetekniker 
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Fördelarna med ett mobilt sätt att arbeta sammanfattas (på 
http://www3.telia.se/foretag/upptack/externals/pdf/Dafo_Brand.pdf) som: 

 Rätt information till kund, inga uppgifter riskerar att försvinna 
 Ökad debitering 
 Snabbare rapportering och fakturering 
 Smidig lagring av data 
 Större frihet för servicetekniker 

 
Utifrån detta bedömer jag att TeliaSonera har både erfarenhet från försäljning av IT och de 
har ambition att förbättra sitt sätt att sälja sina tjänster inom mobil data. 
 

4.6 Intervjuer 
Genom att göra intervjuer med säljarna för att se hur de använder ekonomiska resonemang 
med kunderna idag är syftet att ta fram vilka argument och resonemang som finns för att 
övertyga kunden om fördelarna med mobila tjänster.  
 

4.6.1 Personliga djupintervjuer  
Djupintervjuer används, som det låter på namnet, för att undersöka ett ämne djupare. 
(Sounders, Lewis, och Thornhill, 2000) Personliga intervjuer är den valigaste 
semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuformen och innebär ett möte mellan forskare 
och informant. Det är även enkelt att arrangera och det är endast en persons uppfattningar och 
synpunkter som kommer fram. (Denscombe 2000) 
 

4.6.2 Semistrukturerade intervjuer 
Som Denscombe (2000) skriver så genomfördes intervjuerna med färdiga frågor som skulle 
besvaras. Intervjun är emellertid flexibel och svaren är öppna och betoningen ligger på att den 
intervjuade får utveckla sina synpunkter. 
 

4.6.3 Val av respondenter 
Säljarna var utvalda med hjälp av Christina Thyni-Hägglund. Hon arbetar som 
verksamhetskonsult på TeliaSonera i Stockholm. 
 
De utvalda säljarna är de tre som är utsedda att arbeta med försäljning av mobil data på 
TeliaSonera i Sverige. Intervjuerna har genomförts över telefon på grund av ekonomiska och 
tidsmässiga aspekter.  
 
Intervjufrågorna skickades till respondenterna inför intervjuerna för att ge dem en känsla för 
vad som skulle diskuteras och för att ge dem möjligheter att förbereda sig. Mötena var 
inbokade för att alla parter skulle känna sig avslappnade och hängivna till uppgiften.  
 

4.6.4 Framtagning av intervjufrågor 
En intervjuguide var framtagen för att ha som stöd vid intervjuerna (Bilaga 3). Frågorna är 
konstruerade för att svara på första forskningsfrågan om hur ekonomisk argumentation 
används vid försäljning. Svaret på forskningsfråga ett ska sedan användas för att finna 
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lösningen till forskningsfråga två. Intervjufrågorna och forskningsfråga ett kan sedan 
användas för att svarar på forskningsfråga två genom att identifiera de ekonomiska effekter 
som säljarna och kunderna kan se med tjänsterna. Detta tillsammans med teorierna i studien 
för att svara på forskningsfråga två, hur en lönsamhetsmodell, som används vid försäljning, 
kan beskriva. Sista intervjufrågan är framförallt till för att ge en bild av var och när i 
processen säljarna tycker att ekonomiska argument ska komma in. Detta för att nå fram till en 
lösning på tredje forskningsfrågan. 
 

4.7 Metodproblem 
Jag är medveten om att telefonintervjuer kan vara ett problem eftersom intervjun blir 
begränsad och viss information kan missas.  
 
Ett problem som visade sig först vid intervjuerna var att säljarna inte använder speciellt 
mycket ekonomiska argument vid försäljningen av mobil data idag. Vilket kan ge lite 
konstiga svar vid intervjun eftersom tanken var att ta reda på hur de använder ekonomiska 
argument idag för att utifrån det skapa en lönsamhetsmodell. 
 
Svaren på fråga 11, om var i försäljningsprocessen säljarna tyckte att de ekonomiska 
argumenten skulle komma in, visar att det hade varit en fördel att ha en färdig process där de 
kunde få placera när argumenten skulle komma in. Detta eftersom deras svar visade sig vara 
relativa beroende på vad de menar med tidigt eller sent i processen. 
Det hade även varit en fördel att fråga säljarna om vad de tyckte om referensramen för att ta 
reda på om de tror att den går att använda i verkligheten. Om jag hade haft större förståelse 
för produkterna hade jag kanske kunnat undersöka vissa frågor djupare genom fler 
följdfrågor. 
 
Det har funnits lite relevant litteratur kring ämnet som har gjort att stor del av tiden har fått 
läggas på att leta bland närliggande ämnen.   
 
Ett problem under arbetet har varit att avgöra vilken ämnesperspektiv undersökningen skulle 
ha inom företagsekonomin. Detta eftersom undersökningen behandlar ämnen som överlappar 
varandra och detta gör att undersökningen hade fler möjliga fokus på frågeställningen.  
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5 Resultat från intervjuerna 
Här presenteras resultatet från intervjuerna. Det görs genom att ta fram de viktigaste 
resultaten till varje forskningsfråga. Sammanställningen av intervjuerna finns i bilaga 4. 
 

5.1 Hur använder Telia ekonomisk argumentation vid försäljning 
idag? 

På frågan om vilka ekonomiska argument säljarna använder idag var den generella 
responsen att; 
 
Argumenten är oftast mer praktiska än ekonomiska. Säljarna pratar ofta i mjuka termer och 
inte så mycket i siffror och ekonomi.  
 
Det finns ett färdigt kalkylprogram för produkten Less Wire (http://www.lesswireoffice.se/) 
som ger en schablonsiffra på den ökade effektiviteten. Men den används inte i så stor 
utsträckning, mycket på grund av att siffrorna är schablonmässiga. 
 
Nedan ges exempel på de referensföretag säljarna berättar om för att göra tjänsten tydligare, 
men även här handlar det mest om praktiska argument och mjuka termer; 
 
Löfbergs lila; Har fältarbetare som åker ut och gör noteringar på plats om temperatur och 
arrangemang kring kaffebryggaren. Tidigare skedde detta på blanketter, idag sker det på plats 
direkt in i datasystemet. Detta sparar tid eftersom informationen inte behöver föras in i 
efterhand på kontoret och ledtiden kortas eftersom informationen kommer in direkt. 
 
Vägverket; Har i sin tur inspektörer som kontrollerar vägar. Tidigare fyllde de i formulär som 
matades in i datasystemet. Idag har de en handdator som kan fotografera skadan i vägen och 
samtidigt positionerar den platsen där fotot tas för att skicka med vid rapporteringen om 
skadan i vägen. Till detta kan det fyllas i ytterligare information som skickas direkt till 
datasystemet. Detta rationaliserade deras arbetsflöde. 
 
Wasa kredit; Ville effektivisera säljbesöken och ha säljarna på fältet mer än på kontoret. 
Detta löstes genom handdatorer. Lösningen skapade;  

 Mindre stress 
 Lägre kostnader 
 Fler kundbesök (ökade med 560/år på ca 10 säljare) 
 Närmaste vägen till kund genom positionering (med t ex GPS) 
 Administrationen sker på fält 
 Ökad nåbarhet hos säljarna 

 
Anonym kund (byggbranschen); Ville spara kapital med mobil arbetsplats. Lösningen blev 
bärbara datorer till ca 100 personer. Gav; 

 Effektivare administration 
 Snabbare återkoppling 
 Färre fel 
 Minskade kostnader 
 Behöver inte åka och hämta information 
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Denna investering rationaliserade arbetet så att varje person sparade en halvtimma per dag. 
Vilket med PENG-metoden beräknats motsvara ca 500 000 kr/år. 
 
Sammanfattningsvis är fördelen med mobil data; 

 Ökad effektivitet 
 Ledtider kortas 
 Spilltid kommer till användning 

 Ökad servicegrad  
 Snabbare återkoppling 

 Minskade kostnader 
 Minskad administration på plats 
 Minskad restid 

 Humankapitalet växer genom att man arbetar smartare 
 
En av säljarna sa att han försöker ge exempel i stunden, genom att t.ex. ta reda på hur många 
säljare de har, uppskatta hur många besök de hinner med extra varje dag/vecka med mobil 
data och hur många besök som resulterar i köp.  
Exempelvis skulle ett företag med 200 säljare, som hinner 2 fler besök per vecka där 50% av 
besöken leder till försäljning leda till (200*2*0,5=) 200 fler avslut per vecka. 
 
En annan säljare gav exempel genom att utgå från sig själv som säljare och anpassa 
argumenten till kunden. 
 

5.2 Hur kan en lönsamhetsmodell, som används vid försäljning, 
beskrivas? 

Det tydligaste resultatet på denna fråga var att modellen måste utgå från kundernas behov 
och att den bör kunna anpassas till alla kategorier av köpare som säljaren träffar på. 
 
Säljarna kände att om de genom att kunna ge både mjuka och ekonomiska värden skapar 
starkare argument för erbjudandet. 
 
Som jag uppfattar det är de praktiska och mjuka argument som säljarna på Telia använder 
idag följande (uppdelade enligt bilden nedan); 
 

 

Kundföretagets 
kund 

TeliaSonera Kundföretag Användare 

Figur 5.1 Bilden visar hur säljarnas argument kan knytas till olika delar hos kundföretaget. 

Kundföretaget upplever; 
 Mer nöjda kunder 
 Mer välmående personal 
 Kortare ledtider 

 Snabbare informationsflöde 
 Effektivare möten 
 Snabbare fakturering 

 Sänkta rörliga kostnader 
 Mer debiterbar tid 
 Mindre dubbelarbete 

 
 
22



 Mindre administration 
 Färre straffavgifter pga. försenade/felleveranser 
 Bättre arbetsplanering 
 Mindre restid 
 Fler uppdrag per person 

 Mindre materialåtgång 
 Mindre pappersförbrukning 
 Färre felleveranser 

 
Kundföretagets användare upplever; 

 Effektivare användning av arbetstiden 
 Mindre administration 
 Mindre dubbelarbete 
 Kan ge information direkt  
 Får användning av dötid 

 Minskad restid  
 Hittar kortaste vägen till kund 
 Inga onödiga resor för att hämta information 

 Kontaktbarhet 
 Har alltid allt med sig 
 Minskad stress 
 Större frihet 

 
Kundföretagets kund upplever; 

 Informationsflödet 
 Snabbare information 
 Rätt information 
 Inga borttappade uppgifter  

 Snabbare återkoppling 
 Färre felleveranser 

 

5.3 Var i försäljningsprocessen kan modellen användas? 
Säljarna upplever att det är viktigt att bli bättre på att belysa ekonomiska argument mot 
kunden. Eftersom det skulle räcka med att kunden hittar ett argument som passar in på de för 
att de ska kunna se nyttan av erbjudandet. 
 
Säljarna tycker att de ekonomiska argumenten ska komma in relativt tidigt i diskussionen men 
först när kundens behov är identifierade. Det är att föredra om kunden själv kan testa olika 
siffror/scenarier i modellen. 
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6 Analys  
Här analyseras resultaten som presenterades i förra kapitlet tillsammans med teorierna som 
presenterats i referensramen. Även analysen är uppdelad utifrån forskningsfrågorna. I slutet 
av kapitlet presenteras reflektioner kring referensramen. 
 

6.1 Telias säljares ekonomiska argumentation vid försäljning idag 
Som sagts tidigare i inledningen så hävdar Hares och Royle (1994) att ekonomiska 
resonemang kring IT investeringar används väldigt lite idag både hos säljare och kund och 
man pratar oftast om praktiska och mjuka termer och tar beslut på magkänsla. Detta har 
styrkts i intervjuerna med säljarna som endast använder praktiska och mjuka termer eftersom 
kunderna inte efterfrågat ekonomiska argument. 
 
Säljarna har, enligt resultatet i kapitel 5.1, schablonmässiga siffror att presentera för kunden.   
Som presenterats tidigare i kapitel 2.2 så framhåller Dahlgren, Lundgren och Stigbergs (2000) 
att det inte går att göra en allmän värdering av en IT investering utan den måste appliceras på 
ett specifikt företag för att kunna ge ett pålitligt resultat.  
 
De argument säljarna på TeliaSonera använder sig av idag är referenskunder och exempel från 
verkligheten för att konkretisera sina tjänster, men det är väldigt sällan ekonomiska siffror 
eller resonemang med i exemplen.  
 

6.2 En beskrivning av en lönsamhetsmodell som kan användas vid 
försäljning 

Vid intervjuerna identifierade säljarna många värden av deras tjänster som skulle kunna 
användas för att identifiera ekonomiska vinster för sina kunder. 
 
Både resultaten av intervjuerna med säljarna och Rackham (1988) framhåller vikten av att 
tjänsten utgår från kundens behov, vilket gör att det är viktigt att modellen är baserad på 
kundens behov och inte utgår från företagets tjänster. 
 
Det finns önskemål från säljarna att kunden ska kunna arbeta med modellen själv. 
 
Resultatet av denna forskningsfråga har varit underlag till utvecklingen av ”ge information” i 
referensramen, vilket visas i figur 6.2. 
 

6.3 Var i försäljningsprocessen modellen kan användas 
Alla säljarna framhåller vikten av att identifiera kundens behov innan man presenterar 
lösningar och tar fram argument. Här bekräftas de teorier som referensramen baseras på. 
 

6.4 Hur förhåller sig referensramen till resultatet 
Genom att utgå från hur säljarna arbetar med att sälja mobil data idag är det tydligt att det 
behövs en modell som säljarna kan använda för att med siffror presentera tjänsterna de säljer. 
För att illustrera för kunden hur tjänsterna använts tidigare och hur PENG-modellen används 
och vad den resulterar i kan PENG-modellen användas på referensföretagen. 
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Precis som Rackham (1988) skriver om komplex försäljning håller säljarna med om att 
kundens behov måste identifieras och vara det som avgör vilken tjänst som passar dem. Där 
passar alltså referensramen in på verkligheten. Dock känner jag en viss reservation inför att 
modellen kan upplevas omständlig. Detta gör att kunden kan ha svårt att själv laborera med 
siffror och scenarier som säljarna önskade. Kunden kan då känna sig beroende av säljarens 
stöd vid analysen av om tjänsten är lönsam, vilket kan kännas osäkert.  
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=
Ge information genom att 
med PENG-metodens struktur 
visa hur tjänsten möter 
kundens specifika behov. 
Beräkna kostnaderna för nyttan 
med checklistan för 
kostnadsslag. 

Sök information och identifiera 
nyttoeffekterna genom SPIN-
modellen.  
Strukturera och värdera 
nyttoeffekterna med PENG-
metoden. 

Figur 6.1 Detta är en förminskad bild av referensramen, med en cirkel för att markera vad det är som 
kan utökas ytterligare. 

Efter analysen av resultaten blir det tydligt att referensramen (figur 6.1) kan utökas genom att 
lägga till de nyttor som identifierades, under intervjuerna (som presenterades i kapitel 5.2), i 
PENG-modellen (cirkeln i figur 6.1). Detta för att underlätta för säljarna med att identifiera 
möjliga nyttovägar utifrån kundens behov.  
 
Med hjälp av rapporterna från SBUF och resultaten från intervjuerna med Telias personal har 
en sådan struktur konstruerats och presenteras i figur 6.2 nedan. 
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Figur 6.2 Detta visar de nyttoeffekter som identifierats i denna undersökning. 

Specifika 
behov 

Minskad stress 

Större frihet

Snabbare 
återkoppling 

Färre felleveranser 

Snabbare information 

Rätt information 

Inga borttappade 
uppgifter 

Mindre materialåtgång 

Mer välmående personal 

Fler nöjda kunder 

Får tag i information 
direkt 

Får användning 
av dötid 

Mindre dubbelarbete

Mindre administration

Externt 

Internt 

Kunderna 

Informationsflöde 

Effektivare 
användning av 

arbetstiden 

Användarna 

Kontaktbarhet

Har alltid allt med sig

Hittar kortaste väg 
till kunden 

Minskad restid

Snabbare 
informationsflöde 

Effektivare 
kundmöten 

Snabbare fakturering 

Bättre arbetsplanering 

Mindre restid 

Mer debiterbar tid 

Mindre dubbelarbete

Mindre administration 

Färre straffavgifter 

Kortare ledtider

Sänkta rörliga kostnader 

Fler uppdrag 
per anställd 

Företaget 
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7 Avslutning 
Som avrundning på denna undersökning presenteras slutsatser kring undersökningen, 
reflektioner av om forskningsfrågorna besvarats och förslag till fortsatt forskning. 
 

7.1 Slutsatser 
Investeringsbedömning av IT sker i liten utsträckning idag och det finns ingen enkel kalkyl 
för hur man räknar hem en IT-investering, varken för inköpare eller för säljare. Varje 
bedömning av om en IT investering är lönsam är unik för det företag den appliceras på och 
det går inte att göra en generell bedömning. 
 
Eftersom det görs väldigt få lönsamhetsbedömningar av IT-investeringar idag kan detta 
användas som en konkurrensfördel. Man underlättar för sina kunder genom att ha en modell 
som kan ge dem siffror att ta med sig vid den interna presentationen. Som beskrivs i 
inledningen skriver Rackham (1988) att det är inköparen som gör det största arbetet med att 
sälja in tjänsten i företaget och kan man då som säljare tillhandahålla starka argument för sin 
produkt eller tjänst kommer inköparen att lyckas bättre med att sälja den internt. 
 
 Referensramen resulterade i en process med en modell. Processen beskriver var i 
försäljningsprocessen modellen ska användas. Modellen i sin tur beskriver hur säljaren kan 
identifiera kundens behov för att sedan kunna översätta dessa till nyttan kunden kan uppleva 
av den tjänst som presenteras. 
 

7.2 Har forskningsfrågorna besvarats? 
Första forskningsfrågan var hur ekonomisk argumentation används vid försäljning och 
intervjuerna har visat att TeliaSonera inte arbetar med ekonomisk argumentation i så stor 
utsträckning idag. Även Hares och Royle (1994) bekräftar att det sker lite 
investeringsbedömning av IT investeringar, som redovisats i inledningen. 
 
Andra forskningsfrågan handlade om hur en lönsamhetsmodell kan beskrivas när den ska 
användas vid försäljning av IT. Referensramen består av en modell som kan användas vid 
försäljning. Men det är ingen allmän och generell modell för IT eller mobila tjänster, utan 
tjänsten måste appliceras på ett specifikt företag.  
 
Referensramen består av en process som visar på var i försäljningsprocessen modellen bör 
komma in. Rackham (1988) och intervjuerna med säljarna ger tydliga indikationer på att 
kundens behov måste identifieras innan säljaren kan lämna ett lösningsförslag. Vilket svarar 
på sista forskningsfrågan om var i försäljningsprocessen modellen kan komma in.  
 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att undersöka hur kunderna vill ha IT-tjänster presenterade. Ett sätt 
att undersöka detta är att testa referensramen i verkliga försäljningssituationer och att efteråt 
utvärdera tillsammans med kunden hur modellen fungerade. 
Det kan även vara intressant att se om modellen går att applicera på andra tjänster och 
branscher för att se om den är generell eller endast applicerbar i det undersökta fallet. 
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Bilaga 1 Information om byggindustrin 
 
Information om Byggindustrin från deras egen hemsida:  
http://www.betongvaruindustrin.se/index.php3?use=publisher&id=206&lang=1 2005-05-15 
 
Betongvaruindustrin är en branschförening för företag som tillverkar och/eller monterar 
betongprodukter.  
 
Huvuduppgiften är att tillvarata medlemsföretagens intressen och för dessa skapa bästa 
möjliga förutsättningar att verka och utvecklas i samhället.  
 
En ledstjärna för oss är att vara en ledande branschförening inom byggsektorn med 
medlemsnytta för framtiden. Vi verkar på ett öppet sätt och strävar aktivt efter att utveckla 
Betongvaruindustrins verksamhet. Långsiktiga mål för Betongvaruindustrin är att hela 
samhället har positiva attityder till såväl betongvaruindustrin som materialet betong. Vidare 
ska förtillverkade betongprodukter vara ett självklart val vid byggnation. 
 
Föreningen har 67 företag som medlemmar. Drygt hälften av dessa är anslutna till någon av 
de fem produktsektionerna, Element, Mark, Montage, Rör och Tak. Föreningen har även ett 
antal särskilda medlemmar vilka är material- eller maskinleverantörer till 
betongvaruindustrin.  
 
Föreningens uppgifter 
Betongvaruindustrin är medlemsföretagens språkrör gentemot vår omvärld. Med omvärld 
menar vi bl.a. det nätverk vi befinner oss i, de samhällsvärderingar och den politik som 
bedrivs samt de material och metoder som används. Bra kommunikation med politiker och 
myndigheter blir allt viktigare i takt med att ambitionerna inom områden som t.ex. miljö, 
konkurrens och finansiering av FoU genererar nya lagar och regler.  
 
Organisation 
Verksamheten är uppdelad i övergripande och produktspecifika frågor. Styrelsen hanterar de 
övergripande frågorna och de fem produktsektionerna ansvarar för respektive produktområde. 
Till stöd för styrelsen finns två råd inom områdena lobbying och miljö. De två råden består av 
representanter från Betongforum. Betongforum utgör en samverkan i projektform tillsammans 
med Svenska Fabriksbetongföreningen (SFF) och Cementa. 
 
Kansliet har ansvarat för planering, mötesverksamhet, protokoll, ekonomi etc.  
 
Sedan drygt tio år tillbaka har branschorganisationerna Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI), 
Svenska Fabriksbetongföreningen (SFF) och Betongvaruindustrin en gemensam 
administration via Betong och Ballast Administration (BBA) AB vars aktier till en tredjedel 
ägs av Betongvaruindustrin. 
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Bilaga 2 Utdrag ur rapport 1 
 
Utdrag ur ”Mobila verksamhetssystem i byggandet; förutsättningar för ökad effektivitet och 
kvalitet i byggföretag genom nyttjande av mobila verksamhetssystem” av Klas Nilsson 
(NCC), Lennart Isaksson (IsMobile), Gillis Levander (WM-data) och Tomas Olofsson 
(eBygg).  
 
4.2.3 Ekonomiska mervärden 
 
4.2.3.1 Ekonomiska och kvalitativa mål 
I samband med införande av mobilt verksamhetssystem är det viktigt att 
klarlägga målsättningen med satsningen. Det kan gälla såväl ekonomiska mål, 
ökad omsättning och minskade kostnader, som mer kvalitativa mål av typen 
högre leveransprecision. Utgående från målsättningen blir det då möjligt att 
etappvis utvärdera att införandet motsvarar ställda förväntningarna och vid 
eventuella avvikelser identifiera problemen och vidta korrigerande aktiviteter. 
För att avgöra satsningens ekonomiska värde i samband med investeringsbeslut 
rekommenderas upprättande av en ROI kalkyl, se kapitel 4.2.5. Den skall baseras 
på den specifika verksamhetens speciella förutsättningar. 
 

 
Figur 6. Exempel på ekonomiska mervärden och införandekostnader att beakta i samband 
med beslut om införande av mobilt verksamhetssystem. Storleken på cirklarna är 
proportionell mot storleken på besparingen/kostnaden, se tabell 1. 
 
Införandekostnader jämförs med ekonomiska mervärden, besparingar och 
intäktsökningar, som rationaliseringen innebär, se figur 6. Exempel på 
ekonomiska mervärden är: 
 
4.2.3.2 Intäktsökningar 
Gör en realistisk bedömning avseende intäktsförändring p.g.a. exempelvis ökad 
effektiv produktivitet. Innebär införandet t.ex. att ökad andel av arbetstiden blir 
debiterbar. Minskar risken för onödiga resor och/eller går det att effektivisera 
transporterna så att transporttid/restid minskas? 
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4.2.3.3 Reducerade straffavgifter 
Inom vissa verksamhetsområden drabbas leverantören av straffavgifter vid 
försenade leveranser. I dessa fall görs realistisk skattning av hur mycket 
straffavgifterna kan reduceras p g a förbättrad precision i leveransförmåga. 
 
4.2.3.4 Minskade kostnader för kundservice och ordermottagning 
Mobila verksamhetssystem medför ofta bättre kunskap om företagets 
kapacitetsutnyttjande. Därför kan kunderna vid ordertillfället ges korrekt 
information avseende realistisk leveranstidpunkt, något som leder till reducerat 
arbete för att diskutera leveransförseningar med kunder. Dessutom kan kunderna 
automatisk få tillgång till aktuell status avseende aktiviteter och leveranser som 
kunden är beroende av. Därigenom reduceras behovet av kundservice. 
 
4.2.3.5 Minskade kostnader för planerare/arbetsledning 
Planering, arbetsfördelning och uppföljning är komplex och arbetskrävande för 
dynamiska verksamheter som kännetecknas av många tidsbegränsade aktiviteter 
speciellt om det finns beroenden mellan aktiviteterna. T.ex. genom att aktivitet A 
måste vara genomförd innan det går att genomföra aktivitet B. Genom det 
kraftfulla stöd mobila verksamhetssystem erbjuder förenklas detta arbete avsevärt 
samtidigt som kvaliteten ökar. 
 
4.2.3.6 Minskade kostnader för ekonomi administration 
Vid nyttjande av pappersbaserade arbetsrapporter, fraktsedlar etc. krävs stor 
arbetsinsats för att kräva in underlagen, underlagen är ofta bristfälligt ifyllda, 
svåra att tolka etc. Elektroniska arbetsrapporter innebär hög automatisering och 
kvalitetshöjning. 
 
4.2.3.7 Ökad effektivitet hos fältpersonal 
Införande av mobila verksamhetssystem innebär ofta att fältpersonalen slipper 
onödiga resor för att hämta arbetsorder och lämna in arbetsrapporter. Dessutom 
optimeras arbetsschemat så att ökad del av arbetstiden blir produktiv och 
debiterbar. 
 
4.2.3.8 Minskade kostnader för fordon 
I många verksamheter nyttjas olika typer av fordon för person-, materiel- och 
material transporter. Vid införande av mobila verksamhetssystem går det ofta att 
reducera antalet fordon med bibehållen produktionskapacitet. 
 
4.2.3.9 Kommunikationskostnader 
I dag tillämpas ofta tal kommunikation via GSM. Ofta svarar ej mottagaren vilket 
leder till flertal försök från bägge parter innan informationen utväxlas. Mobil 
datakommunikation är betydligt effektivare vilket många gånger leder till bl.a. 
lägre kommunikationskostnader. 
 

 
 
32



4.2.4 Införandekostnader 
Införandekostnader består av både kostnader för drift och underhåll som 
engångskostnader av typen utbildning och investeringar. Investeringskostnader 
avskrivs lämpligen på 3 år. Införandekostnader av mobila verksamhetssystem är: 
 
4.2.4.1 Licenskostnader 
De flesta mobila verksamhetssystem finansieras genom licenskostnader baserat 
på antal användare. 
 
4.2.4.2 Underhållsavgift 
Avgift för att erhålla kundsupport/teknisk support samt för att fortlöpande erhålla 
uppgraderad funktionalitet. 
 
4.2.4.3 Mobila terminaler 
Finns en stor mängd mobila terminaler att välja på alltefter användarnas behov. 
För fältbruk finns speciella terminaler som tål hård hantering samt har låg 
strömförbrukning så att batterierna håller hela arbetsdagen. Eftersom 
terminalerna står för en stor del av investeringskostnaden är det viktigt att 
anskaffade terminaler är anpassade efter förutsättningarna och det specifika 
behovet i verksamheten 
Terminalerna kan ofta förses med olika typer inbyggd eller extern 
extrautrustning, exempelvis, positionering, streckkods läsning etc. 
 
4.2.4.4 Kartdatabas 
Antingen betalar användaren en låg avgift (några ören) varje gång en ny kartbild 
efterfrågas eller också anskaffas licens till aktuell kartdatabas. I de flesta regioner 
finns åtminstone ett par leverantörer av digitala kartdatabaser att välja på. 
 
4.2.4.5 Positionering 
Vid GPS positionering krävs att mobila terminalen har inbyggd GPS mottagare 
eller fristående GPS ansluten via mobil datakommunikation. En sådan lösning är 
mycket kostnadseffektiv vid frekvent positionering eftersom den enda rörliga 
kostnaden är överförd data vid positioneringsförfrågan. 
Alternativet är GSM triangulär positionering. Positioneringen ger betydligt sämre 
precision (ca 100m i stället för enstaka meter med GPS). Dessutom krävs ett SMS 
till mobilterminalen för att efterfråga position och ett nytt SMS med 
positioneringsinformationen. Detta innebär en hög rörlig kostnad om frekvent 
positionering önskas. 
 
4.2.4.6 Integration med befintlig IT miljö 
För att uppnå stor effektivitetsvinst rekommenderas att mobila verksamhetssystemet 
integreras med befintliga planeringssystem, affärssystem/ faktureringssystem 
etc. 
 
4.2.4.7 Specifik applikationsutveckling 
I vissa sammanhang önskas dessutom verksamhetsspecifik applikationsutveckling. 
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4.2.4.8 Införandestöd och utbildning 
Införande av ett mobilt verksamhetssystem innebär många gånger möjlighet till 
en ordentlig rationalisering i operativa verksamhetsprocesserna. För att erhålla 
personalens positiva engagemang för satsningen samt säkerställa att systemet 
anpassas till verksamhetens specifika förutsättningar krävs tidigt engagemang 
från olika personalkategorier som berörs av införandet. 
Kostnader för informationsspridning och utbildning tillkommer, såväl externa 
kostnader som insatsen för eget arbete inkluderas. 
 
4.2.5 ROI-kalkyl 
Då kalkylen upprättas görs den t.ex. på kvartalsbasis under avskrivningstiden som 
förslagsvis väljs till 3 år. Om finansiering nyttjas för investeringen så införs 
räntekostnader för finansieringen i kalkylen, se tabell 1. 
 
År  1 2 3 
Förändring av intäkter och rörliga kostnader   kkr kkr kkr 
     
Intäktsökning   2000 2000 2000 
Kostnadsminskning pga färre försenade leveranser  250 250 250 
Effektivitetsökning ordermottagning   0 0 0 
Effektivitetsökning arbetsplanering   400 400 400 
Effektivitetsökning ekonomihantering   250 250 250 
Effektivitetsökning byggpersonal   1300 1300 1300 
Effektivitetsökning transporter    4000 4000 4000 
SUMMA  8200 8200 8200 
          
År investering 1 2 3 
Investering- och införandekostnader  kkr kkr kkr kkr 
     
Licens, mobilt verksamhetssystem  900 345 330 315 
Kundspecifik applikationsutveckling  700 268 257 245 
Kart databas   75 75 75 
Mobila terminaler med GPS, 100 st  2000 767 733 700 
Installation av utrustning i fordon  300 115 110 105 
Införandestöd, utbildning & uppföljning  500 192 183 175 
Integration med affärssystem  400 153 147 140 
SUMMA 4800 1915 1835 1755 
          
ÅRSRESULTAT -4800 6285 6365 6445 
 
Tabell 1: Exempel på övergripande ROI-kalkyl för ett transportintensivt byggföretag med 
100 mobila enheter. Kalkylen är illustrerad i figur 6. 
 
I ovanstående exempel har 5% räntekostnad vid finansiell 3-års leasing 
tillämpats. Avskrivningstid 3 år på alla investeringar. 
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Bilaga 3 Intervjuguide 
 

1. Vad använder ni för argument till era kunder när ni säljer mobil data? 

2. Hur framför ni argumenten och hur mottas de? 

3. Vilka ekonomiska argument använder ni? 

4. Hur anpassas argumenten till olika företag? 

5. Vilka rörliga kostnader upplever ni att kunden kan minska? 

6. Vilka områden identifierar ni och kunden som ett område som kan 
effektiviseras med mobil data? 

7. Hur identifierar ni (och kunden?) de områden som kan effektiviseras med 
mobil data? 

8. Hur uppskattar ni vilka ekonomiska vinster kunderna kan göra? 

9. Hur uppfattar ni kundernas förmåga att själva se var de kan spara pengar? 

10. Hur mottar kunden ekonomiska resonemang? 

11.  Var/när i processen väljer ni att ta in de här resonemangen? 
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Bilaga 4 Sammanställning av intervjuerna 
Svaren nedan är inte kopplade till en viss säljare utan alla svar är infogade under varje 
fråga. 
 
Lars Fridolfsson 
Thomas Eriksson  
Robert Bjordahl 
 

1. Vad använder ni för argument till era kunder när ni säljer mobil data? 

Behovsstyrt hos alla kunder; 
Kunna arbeta där behov uppstår, inte en fysisk plats där arbetet måste ske. 
 
Använder inte färdiga argument idag, men tror att det kan hjälpa till vid försäljning. 
 
Mobilitet är lätt att prata om, kunderna är ofta väldigt intresserade och det är ofta de som 
frågar.  
Nästan alla företag har rörlig personal idag och ser därför behovet.  
Det de ser är ofta ökad effektivitet och minskad dötid eftersom de kan arbeta när möjlighet 
finns. 
 
Mjuka argument kan vara effektivitet, bättre service och kortare ledtider.  
 
Tillgängligheten är det viktiga säljargumentet. 
 
Allt blir rörligare. Argumenten är att den rörliga personalen sparar tid genom att arbeta där de 
befinner sig för tillfället och det ger ett effektivare arbetssätt.  
 
De flesta kunder har långa processer: 

 Kommer in en felanmälan 
 Åker till platsen 
 Fyller i en rapport 
 Åker tillbaka  
 Lämnar rapporten (till någon som) knappar in den i interna systemet 

 
Mobila datasystem skapar; 

 Mindre stress 
 Fler uppdrag per person 
 Enklare administration på fältet och internt 
 Får ut fakturorna snabbare 
Sparar tid  
Arbetar effektivare 
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2. Hur framför ni argumenten och hur mottas de? 

Lindar in det genom att fråga vad mobilitet är för kunden. De flesta svarar mobiltelefonen. 
 
Telias starkaste argument för att kunden ska köpa av de är täckningen i Sverige. 
 
3G ska täcka 99, 98% av befolkningen i Sverige, vilket motsvarar 35% av Sveriges yta. 
GSM täcker redan 90% av Sveriges yta. 
 
Hur ställer sig kunderna till argumenten?  
 
De vill ofta ha en struktur på något som inte fungerar idag. Det finns både kunder som har 
testat och de som inte har testat. Ofta har de något internt dataprojekt som inte resten av 
verksamheten har någon aning om som gör det svårt för resten av verksamheten att se nyttan.  
 
Genom att ge exempel. Utgår dels från sig själv som säljare och anpassar argumenten till 
kunden. 
 
3. Vilka ekonomiska argument använder ni? 

Svårt att säga innan man har gjort en kartläggning av kundens behov.  
 
Har 4 fall som implementerat mobil data. 
 
Löfbergs lila; Fältarbetare som åker ut och gör noteringar på plats om temperatur och 
arrangemang kring kaffebryggaren. Tidigare skedde detta på blanketter, idag sker det på plats 
direkt in i datasystemet. Detta sparar tid eftersom informationen inte behöver föras in i 
efterhand på plats på kontoret och ledtiden kortas eftersom informationen kommer in direkt. 
 
Vägverket; Inspektörer som inspekterar vägar. Tidigare fyllde de i formulär som matades in i 
datasystemet. Idag har de en handdator som kan fotografera skadan i vägen och positionera 
den samtidigt. Till detta kan det fyllas i ytterligare information som skickas direkt till 
datasystemet. Detta rationaliserade arbetsflödet. 
 
Wasa kredit; Ville effektivisera säljbesöken och ha säljarna på fältet mer än på kontoret. 
Detta löstes genom handdatorer. Lösningen skapade;  

 Mindre stress 
 Lägre kostnader 
 Fler kundbesök (ökade med 560/år med ca 10 säljare) 
 Närmaste vägen till kund genom positionering 
 Administrationen sker på fält 
 Ökad nåbarhet 

 
Anonym kund (byggbranschen); Ville spara kapital med mobil arbetsplats. Lösningen blev 
bärbara datorer till ca 100 personer. Gav; 

 Effektivare administration 
 Snabbare återkoppling 
 Färre fel 
 Minskade kostnader 
 Behöver inte åka och hämta information 
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Rationaliserade så att varje person sparade en halvtimma per dag. Vilket med PENG-metoden 
ger ca 500 000 kr/år 
 
Sammanfattningsvis är fördelen med mobil data; 

 Ökad effektivitet 
 Ledtider kortas 
 Spilltid kommer till användning 

 Ökad servicegrad  
 Snabbare återkoppling 

 Minskade kostnader 
 Minskad administration på plats 
 Minskad restid 

 Humankapitalet växer genom att man arbetar smartare 
 
 
Argumenten är oftast mer praktiska än ekonomiska. De argumenten som handlar om ekonomi 
är med konsulter som inte kommer åt information eller att kunna arbeta hemma.  
De mjuka värdena kan leda till ekonomiska. 
 
Det är viktigt att bli bättre på att belysa ekonomiska argument mot kunden. Eftersom det 
skulle räcka med att kunden hittar ett argument som passar in på de för att de ska kunna se 
nyttan av erbjudandet. 
Det används inte så mycket idag. 
 
Får starkare argument för erbjudandet om man kan ge både mjuka och ekonomiska värden. 
 
Försöker se exempel i stunden, tex genom att få reda på hur många säljare de har, uppskatta 
hur många besök de hinner med extra varje dag med mobil data och hur många köp som 
resulterar i köp.  

200 säljare, 2 fler besök per vecka, 50% leder till försäljning, 200*2*0,5=200 fler sålda 
produkter per vecka. 
 
Less Wire ger en schablon siffra.  
 
Generellt; alla sparar tid. Säljare hinner fler kundbesök, en tekniker hinner fler kunduppdrag. 
Sparad tid kan också leda till minskad stress som i sin tur leder till färre sjukanmälningar och 
att personalen mår bättre. 
 
4. Hur anpassas argumenten till olika företag? 

Huvudargumenten återkommer hos alla företag. Nämligen det att alla har rörlig personal som 
behöver komma åt och lämna information. 
 
Argumenten anpassas till personen man säljer till, inte företaget. 
 
Det är viktigt för kunden med enkelt handhavande. Men argumenten är olika beroende på 
vilken nivå i företaget den man talar med har. Ju högre upp i organisationen, ju enklare är det 
att finna argument och känna att man får respons. Oftast är de personerna inte så fokuserade 
på ”skruv och mutter” nivå och därför enklare, men ingen regel utan undantag. 
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Grundargumenten är de samma men anpassas till personen. De företag som är mottagliga för 
nya lösningar är mottagliga för erbjudandet. Mer motsträviga företag hjälper det att gå högre 
upp i organisationen, gärna ledningen. Vill inte gärna prata med IT-chefer eftersom fokus då 
fastnar vid teknik och inte enkelheten med systemet. 
 
5. Vilka rörliga kostnader upplever ni att kunden kan minska? 

Rätt information kan erhållas på plats vilket sparar tid, reskostnad och ger nöjda kunder. 
Spilltid kommer till användning.  
 
Se sammanfattningen under fråga 3. 
 
De rörliga kostnaderna som finns är egen, kollegers och restid. 
 
Administrationen minskar. Arbetet blir effektvare, vilket innebär att samma antal säljare 
hinner mer jobb, eller att färre säljare hinner med samma jobb. 
Materialkostnaden minskar, framförallt i pappersförbrukning. 
 
6. Vilka områden identifierar ni och kunden som ett område som kan 

effektiviseras med mobil data? 

De i personalen som är rörliga. 
 
De besparingar kunden kan göra är att de slipper åka in till kontoret för att få beställningar 
och det går snabbare att få betalt från kund (ledtid). 
 
Här är också ”rörlig” personal som har ett behov av att kunna kommunicera. Oftast har 
kunden själv utsett en viss grupp eller typer av användare. 
 
En del kunder ser nytta i att kunna sprida information till sin personal som inte är på kontoret 
så ofta. 
 
Alla områden där man har rörlig personal. 
 
7. Hur identifierar ni (och kunden?) de områden som kan effektiviseras med 

mobil data? 

Genom att hitta lösningar till kundens behov/problem. 
 
Kundens första avsikt med mobil data brukar vara att kunna läsa mail, kalender och kontakter. 
Sedan när man har kommit igång, då uppstår behov/önskemål hos användarna som man 
tidigare inte har tänkt på.  
 
En kund som provar tjänsten skapar ett behov och hittar nya användningsområden som de lätt 
kan motivera eftersom de ser vinningarna av det första. 
 
Tillsammans med kunden tittar man på olika användningsområden för tjänsterna. Delar 
kanske in personalen i hög-/låganvändare och vilka system som ska kommas åt och på vilket 
sätt.  
Frågar kunden vilka behov de har och översätter det i en tjänst. 
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8. Hur uppskattar ni vilka ekonomiska vinster kunderna kan göra? 

Identifierar behoven hos kunden och ger inga generella lösningar. Pratar idag i mjuka termer 
men ser att en ekonomisk kalkyl kan bli ett starkt argument för kunden. 
 
Här är det väl också de traditionella argumenten som t ex: 
Tekniker, servicepersonal, säljare som kan fakturerar kunden snabbare, genom att ha tillgång 
till mail, affärssystem etc. 
 
Genom exempel. 
 
9. Hur uppfattar ni kundernas förmåga att själva se var de kan spara pengar? 

De nöjer sig med att få sina problem lösta. 
 
Det är viktigt att fråga kunden om de själva ser att de kan spara pengar och sedan följa upp det 
efter köp. 
Beror på vilken person i företaget man pratar med.  
 
10. Hur mottar kunden ekonomiska resonemang? 

Ekonomiska argument kan ge snabbare avslut, men det beror fortfarande på vilken person 
man resonerar med.  
 
De flesta resonemangen vid försäljning av mobil data idag är kring mjuka värden och nytta. 
 
Kunderna uppskattar ekonomiska resonemang. Vill gärna se vilka effekter tjänsten kan ha. 
 
11.  Var/när i processen väljer ni att ta in de här resonemangen? 

Ser att de skulle komma in i slutet av diskussionen när kundens behov är identifierade. 
Kunden kan gärna få sitta själv och räkna på det ekonomiska. 
 
Det ekonomiska resonemanget bör komma i början av försäljningen. 
 
Undviker att prata om pris och teknik i ett tidigt skede. Fokuserar på kundens behov och 
kundnyttan för användarna och företaget. Men de ekonomiska resonemangen bör komma i ett 
relativt tidigt skede.  
 
 
Övrigt 
Byggt upp säljorganisationen kring mobil data under året. Det finns ett tryck och ett behov 
från marknaden. 
 
I början frågade kunderna bara kring mobil data, idag investeras det också. 
 
”Try and Buy ” tjänsten är nödvändig och det är oftast så kunderna börjar. 
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Vid installationen har Telia checklistor som hjälper kunden när de ska välja hjälpmedel 
(handdatorer/laptop) och erbjuder fältservice i form av att ersätta skadat material på plats. 
 
Många kunder är rädda för att det ska bli ett stort teknikprojekt. Men Telia har gått från att 
beskriva tekniken till att paketera användarnyttan och gör detta med en enkel och 
användarvänlig lösning. 
 
Behöver hitta nya grupper som kan ha användning av tjänsten, inte bara tekniker och säljare.  
 
Kanske kan ge styrka i säljpresentationen om det finns med referenser. Ingen kund har 
efterfrågat detta än. 
 
 
Håller med om de argument som satts upp av Betongindustrin i SBUF-rapporten 
 
Säkerheten är inget stort bekymmer idag eftersom kunderna ofta har bra skydd själva och de 
litar på Telia. Detta beror givetvis vilka personer man prata med och givetvis vad det är för 
typ av företag. Hur man än vrider på det så kommer säkerheten att synas när det väl kommer 
ned till IT-avdelningen. Däremot har jag inte hamnat i väldigt djupa tekniska säkerhetsfrågor. 
Men där har vi affärsstöd som kan vara behjälplig om djupare kunskap och information 
behövs. Dock är det ju en köpsignal att kunden har visat intresse för tjänsten/arbetssättet, men 
man vill se att det är så säkert som man önskar. 
 
Marknaden och kunderna är mer mogna för erbjudandet av mobil data idag. Dessutom har vi 
bättre tjänster för mobil data och även bättre accesser (3G och Edge). 
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