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ABSTRACT 
The purpose of this thesis was to examine how the build-up of customer relations can be 
characterized at the end of the industrial selling process and how companies engage their 
cross-functional selling teams into this relationship building effort. Through a case study 
of Omega, a multinational company engaged in the selling of products of an industrial 
character, it was revealed that the build-up and maintaining of the customer relationship 
is of acute importance, as it presents the company with a window of opportunities. 
Through its relationship with the customer the company can be able to sell other 
products, which are related to the original purchase made by the customer. For the 
company’s competitors the established relationship might also serve as a barrier when 
attempting to enter the market or increase market share. The build-up of the relationship, 
however, was found not to be a clearly defined process, but more of a continuous process 
throughout and beyond the industrial selling process, where the members of the 
company’s cross functional teams participate. We found the industrial selling process to 
be a long-term process, where the relationship is the core, in which transactions occur 
continuously. We also found that the cross-functional teams participate in the build-up of 
the relationship continuously throughout the process. Our study also indicates that 
companies can form either temporary or permanent cross-functional teams, depending on 
the complexity of the customer’s needs. 
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1 INTRODUKTION 
Det första kapitlet inleds med en bakgrund till och en diskussion kring problemområdet, 
där resonemanget i tur och ordning mynnar ut i ett syfte. 

1.1 Bakgrund 
Jobber (1998, s 4) samt Kotler, Armstrong, Saunders och Wong (1999, s 7) menar att av 
företagets alla affärsfunktioner är marknadsföring den del som i största utsträckning 
kommunicerar med kunden. Oavsett hur stort företaget och dess marknad är spelar 
marknadsföringen en viktig roll i dess strävan mot framgång (ibid). Författarna anser att 
målet med marknadsföringen är att skapa ett värde för kunden och tillfredställa kundernas 
behov. Chisnall (1995, s 8) tillför aspekten att marknadsföringsåtgärderna riktas mot en 
specifik marknad. 
 
Redan på 1950-talet grundlade Drucker (1999, s 32 ff) resonemanget kring 
marknadsföringskonceptet. Enligt Drucker (ibid), Donaldson (1998, 4 f), Jobber (1998, s 
4 f), Kotler et al (1999, s 19), Norrbom (1999, s 31) och Svensson (2001) innebär 
konceptet att företagets mål uppnås genom att tillgodose eller till och med överträffa 
dessa värden och behov. Jobber (1998, s 4 f) anser att tre kriterier måste uppfyllas för att 
konceptet ska kunna appliceras. Till att börja med måste företaget enligt författaren 
fokusera på att tillfredställa kunden där alla avdelningar och all personal måste sträva 
efter att skapa värde för kunden. Jobber menar att det också är av stor vikt att ledningen 
tror att företagets mål kan uppnås genom just kundtillfredställelse. Kotler et al (1999, s 
19) menar vidare att detta måste göras effektivare och mer ändamålsenligt än 
konkurrenterna. 
 
Marknadsföringen kan delas in i två huvudområden, konsumentmarknadsföring och 
industriell marknadsföring. Churchill, Ford, Walker, Johnston och Tanner (2000, s 58), 
Dwyer och Tanner (2002, s 6), Haas (1992, s 4 f och 9 f), Norrbom (1999, s 5) och 
Reeder, Brierty och Reeder (1991, s 6 f) definierar industriell marknadsföring som 
marknadsförandet av produkter och tjänster till andra företag, statsorgan, institutioner och 
andra organisationer. Gemünden (2000, s 393) fastställer att industriell marknadsföring 
redan på 1990-talet blivit allt mer uppmärksammad. Trots detta menar författaren dock 
att företeelsen som sådan erhållit lite uppmärksamhet relativt dess komplexitet och 
heterogenitet. Exempelvis menar Reeder, Brierty och Reeder (1991, s 5 f) att 
förändringar i konsumentmarknadsföring ofta påverkar aktiviteter inom marknads-
avdelningen, medan förändringar i industriell marknadsföringsstrategi ofta resulterar i att 
hela företaget påverkas. Håkansson, Johanson och Wootz (1990, s 27) förklarar att den 
industriella producenten använder olika konkurrensmetoder i sina marknadsförings-
aktiviteter för att skapa sin marketing mix. Litteraturen behandlar dess komponenter 
reklam, sales promotion, personlig försäljning, teknisk service, kvalitet och pris (ibid). 
 
Ford (1990a, s 58), Turnbull (1990, s 78) och Webster (1992) hävdar att industriella 
marknader kännetecknas av en omfattande personlig interaktion mellan ett stort antal 
funktioner inom både det köpande och det säljande företaget. Turnbull (1990, s 86) 
menar vidare att de personliga kontakterna oftast är formellt organiserade och 
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kontrollerande. Vissa delar av marknadskommunikationen, bland annat inom service, kan 
dock ske inom nätverk av personliga kontakter på ett oplanerat och okoordinerat sätt 
(ibid). Ford (1990a, s 58) påpekar dock att all industriell marknadsföring inte 
karaktäriseras av långsiktiga och komplexa relationer, utan att relationerna även kan 
uppvisa en mer transaktionsartad och kortsiktig karaktär. Även Webster (1992) och 
Wilson (1975) menar att graden av marknadsrelationer mellan företag kan variera. 
 
Enligt Chisnall (1995, s 8) och Jobber (1998, s 4) uppnås ett för företaget positivt resultat, 
vinst, i marknadsföringskonceptet genom behovstillfredställelse, vilket Chisnall (1995, s 
8) menar är en av de aspekter som skiljer marknadsföring från försäljning. Försäljning 
kan enligt Chisnall resultera i en förlust, medan marknadsföring fokuserar på att skapa en 
lönsamhet utifrån möjligheter som matchar företagets resurser. Churchill, Ford, Walker, 
Johnston och Tanner (2000, s 3) och Donaldson (1998, s 4 f) påpekar dock att 
marknadsföring ofta förknippas med att erbjuda kunderna vad de vill ha, medan man vid 
ren försäljning försöker bli av med produkter. Detta motsatsförhållande menar författaren 
inte existerar, utan att försäljning och marknadsföring kompletterar varandra. Även 
Jobber och Lancaster (2000, s 24) anser att försäljning kan ses som en del av 
marknadsföringen. Håkansson, Johanson och Wootz (1990, s 30) menar att det i 
slutänden handlar om att säljaren måste tillfredställa och lösa vissa behov hos köparen 
och samtidigt hantera kostnader och intäkter på ett sådant sätt att en vinst uppstår. I sitt 
verk från 1968 markerar Rowe och Alexander (1968, s 19 f) att distinktionen mellan 
marknadsföring och försäljning är väletablerad. Författarna ser marknadsförings-
funktionen som en gemensam benämning på alla de aktiviteter som uppstår när företaget 
distribuerar sina produkter. Att detta medför att även all koordinering av 
marknadsföringsfunktionen kan ses som en del av definitionen är något som Rowe och 
Alexander (1968, s 19 f) poängterar. Försäljning, å andra sidan, utgör den personliga 
konfrontationen mellan säljare och köpare, där försäljningsaktiviteterna således innefattar 
organiserandet inför denna konfrontation och hanteringen av försäljningsstyrkan (ibid).  
 
Johnston och Bonoma (1981) hävdar att ingen företagskund är den andra lik och att de 
hanterar likvärdiga köpsituationer på olika sätt. Försäljning har enligt Donaldson (1998, s 
4 f) samma angreppssätt som marknadsföring, men på en individuell kundnivå. 
Författarna menar att marknadsföring på den industriella marknaden innebär att företag 
identifierar potentiella kundernas behov och önskemål, studerar trenderna i relevanta 
marknader, tar beslut över vilken information som är tillgänglig och implementerar 
förändringar så effektivt som möjligt. I det köpande företaget fattas köpbeslutet enligt 
Puri och Korgaonkar (1991) av en grupp av individer, som tillsammans utgör en 
köpbeslutsgrupp (jämför engelskans buying center). Johnston och Bonoma (1981) och 
Puri och Korgaonkar (1991) menar att en köpbeslutsgrupp är en benämning på alla de 
anställda som är involverade i företagets köpprocess. Forskare föreslår enligt Churchill, 
Ford, Walker, Johnston och Tanner (2000, s 59) ett antal olika flödesscheman (jämför 
Shapiro och Posner, 1976; Wilson, 1975; Churchill, Ford, Walker och Tanner, 2000, s 
60) för försäljningsprocessen med en beskrivning av processens faser samt de typer av 
aktiviteter som förekommer i de olika faserna.  
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1.2 Problemdiskussion 
Frågan vi ställer oss är huruvida det är intressant att studera den industriella 
försäljningsprocessen eller inte. Svensson (2001) hävdar att all teori- och 
modellutveckling inom marknadsföringen måste ske med utgångspunkt från kunden och 
slutkonsumenten. Puri och Korgaonkar (1991) understryker vikten av att säljande företag 
på industriella marknader skapar en säljgrupp (jämför engelskans selling center) som till 
sin funktion motsvarar köpsidans köpbeslutsgrupp. Om medlemmarna i en säljgrupp har 
liknande kunskap och färdigheter som de individer som återfinns i köparens beslutsgrupp 
ser Puri och Korgaonkar (1991) potentialen för att uppnå en produktivare kommu-
nikation. Ghingold och Wilson (1998) understryker att köpbeslutsgruppen och därmed 
köparens organisering kring köptillfället är välstuderat. Trots detta menar författarna att 
det saknas forskning kring processen som helhet. Persson (1995, s 17 f; 1999) anser å sin 
sida att den industriella inköpsprocessen är välutforskad, men att forskningen kring den 
industriella försäljningsprocessen inte alls är lika välbehandlad. Som en konsekvens av 
detta torde inte heller engelskans customer care1 (jämför Relationship Maintenance, 
Nurturing the Account Relationship och Servicing the Account) vara välbehandlat. Vi 
anser därför att det är berättigat samt nödvändigt att vidga den empiriska förståelsen. 
 
Wilson (1975) ser den enklaste formen av försäljning som en process i vilken två 
individer utbyter saker av värde där köparen erhåller en produkt och säljaren pengar (se 
figur 2.1). I en mer praktisk tillämpning menar dock författaren att utbytet även 
inkluderar psykologiska värden. Modellen som presenteras av Wilson avser utvecklandet 
av långsiktiga relationer mellan köpare och säljare snarare än transaktioner. Stegens 
varaktighet i tid kan överlappa varandra då de olika aktiviteterna kan ske samtidigt, men 
förutsättningarna i ett tidigare steg måste lösas innan lösningen nästa steg kan ta vid 
(ibid). Wilson fastställer vidare att modellen har två grundläggande förutsättningar, 
nämligen (A) att köparen söker säkra en uppsättning fysiska och psykologiska attribut 
från säljaren, som exempelvis produktprestanda och säljarens visade förtroende samt (B) 
att relationen utvecklas över en viss tidsperiod. 
 
I det inledande skeendet är säljarens huvudmål enligt Wilson att genom påvisad 
expertkunskap legitimera sig som en för köparen trovärdig partner i ett eventuellt utbyte. 
Genom att analysera och identifiera köparens problem med hjälp av information från 
denne menar Wilson att säljaren bör söka sätta ihop, föreslå och med hänsyn till 
konkurrenters erbjudanden positionera ett attributpaket som kan resultera i en affär. I 
nästa stadium utvecklar köparen och säljaren ett paket av attribut som ska ingå i affären, 
som exempelvis produktegenskaper och kreditvillkor (ibid). Wilson framhäver dock att 
säljaren troligen har ett större inflytande än köparen vid attribututformandet. Beroende av 
produktens natur och relationens längd, menar författaren att det är troligt att attributen 
förändras med tiden. Wilson menar vidare att preciseringen av attributpaketets 
egenskaper och värdet av varje egenskap kan betraktas som en förhandlingsprocess, där 
värdet av varje enskilt attribut kan vara föremål för individuell förhandling. I processens 
sista steg söker köparen och säljaren enligt författaren att upprätthålla och utveckla den 

                                                 
1 Vi väljer att använda termen customer care, vilket myntades av Persson (1999).  
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nuvarande relationen, som kan anses härröra från en strikt affärsmässig relation till en 
mer personlig sådan. 

 

 
 

Figur 1.1. Dyadic Sales Process Model 
(efter Wilson, 1975) 

 
Shapiro och Posner (1976) presenterar en schematisk relationsorienterad modell för 
strategisk försäljning över en längre tid, som karaktäriseras av komplexitet och hög 
resursallokering (se figur 2.2). Författarna betecknar detta som en viktigare affär (jämför 
engelskans major sale). Persson (1995, s 18) hävdar att processen är den som har fått 
störst genomslagskraft när det gäller att beskriva industriell försäljning. Shapiro och 
Posner (1976) menar att den strategiska försäljningsprocessen bör inledas med att 
säljaren förbereder sig för den kommande uppgiften, bland annat för att i nästa steg 
kunna bedöma den potentiella kundens behov av produkten samtidigt som sannolikheten 
för en affär ska komma till stånd bedöms. Författarna anser att det är av största vikt att 
identifiera och kartlägga köpbeslutsgruppen och upprätta kontakt med medlemmarna i 
densamma. Under nästa steg arbetar säljaren fram argument och kalkyler för att påvisa 
hur köparens verksamhet positivt kan påverkas av affären, vilka sedan presenteras för 
köparen (ibid). Koordineringen av personal och resurser är något som enligt Shapiro och 
Posner pågår under hela försäljningsprocessen, där säljaren är ansvarig för handhavandet 
av det säljande företagets olika resurser. Även om affärens avslut är det första konkreta 
tecknet på att säljaren lyckats genomföra affären, är det vanligt att kontakterna med 
kunden fortsätter även efter detta steg i form av exempelvis installation, 
personalutbildning och leverans (ibid). Shapiro och Posner uppmärksammar att customer 
care inte endast förstärker kundens förtroende för säljaren, utan också stänger ute 
konkurrenter, då kunden är upptagen av säljaren. 
 

Source Legitimization Attribute Delineation 

Attribute Value Negotiation 

Relationship Maintenance 

Information Exchange - 
Problem Identification 
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Figur 1.2. Strategic Selling 
(efter Shapiro och Posner, 1976) 

 
Churchill, Ford, Walker, Johnston och Tanner (2000, s 60 ff) menar att det är viktigt att 
med hjälp av olika metoder försöka skapa sig en föreställning för utsikterna hos framtida 
kunder och på så sätt bedöma potentialen hos dessa. För detta ändamål har Dwyer och 
Tanner2 utvecklat en process (se figur 2.3), vilken presenteras av Churchill et al (2000, s 
60 ff) som ses som en slags kvalifikation, där det avgörs hur stor vikt som ska ges åt 
potentiella kunder i relation till hur mycket resurser som ska allokeras till att betjäna och 
underhålla nuvarande kunder. Beroende av produktens eller tjänstens komplexitet, bör 
säljaren (eller säljteamet vid hög komplexitet) inom det köpande företaget söka 
identifiera nyckelpersoner, dessas önskningar samt relativa inflytande samtidigt som ett 
intresse inom det köpande företaget bör skapas (ibid). Churchill et al hävdar att det 
säljande företaget genom att analysera denna information, kan göra en bedömning av det 
köpande dito och så att säga kvalificera det för fortsatt arbete. Författarna hävdar vidare 
att själva presentationen är kärnan i försäljningsprocessen, där säljaren söker överföra 
information om en produkt eller service för att övertala den eventuella kandidaten till att 
bli kund. Affärens avslut, eller som Churchill et al uttrycker det, när klienten ”signs in the 
dotted line” (Churchill et al, 2000, s 63), är enligt författarna ett viktigt steg i 
försäljningsprocessen då ett misslyckande här innebär att allt tidigare arbete varit 
förgäves och de allokerade resurserna förbrukats i onödan. Författarna menar vidare att 
det inte är ovanligt att säljare misslyckas i just detta steg, men framhåller samtidigt att 
detta kan lösas genom omfattande träning i inköps- och försäljningsteknik. Även om 
affären formellt avslutats, fortsätter säljarens jobb i form av uppföljning av leveranser, 
kvalitet och betalningar (ibid). Författarna påpekar dock slutligen att trots att säljare ofta 
misslyckas även inom detta område, kan det resultera i stora utdelningar för båda parter. 
 

                                                 
2 Varken modell eller förklaring av densamma kan återfinnas med hjälp av den av Churchill et al (2000) 
angivna källhänvisningen, Dwyer, R., & Tanner, J. (1999). Business Marketing. New York: McGraw-Hill. 
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Figur 1.3. The Selling Process 
(efter Churchill, Ford, Walker, Johnston och Tanner, 2000, s 60) 

 
Även Plank och Dempsey (1980) har utvecklat en modell som utgår från säljarens 
förhållande till köpbeslutsgruppen, men uppvisar den dock en mer transaktionsartad 
karaktär, varför den inte kommer att behandlas vidare. 
 
Gummesson (2002, s 35) förklarar att företag på senare tid i allt högre grad tenderar att 
arbeta med sina nuvarande kunder istället för att försöka finna nya. Även Ford (1990a, s 
58 f) menar att upprätthållande av relationer med nuvarande kunder kan ske på bekostnad 
av utvecklandet av nya kundrelationer. Kunder ses av Gummesson (2002, s 35) som en 
begränsad resurs och menar vidare att det är kostsamt att attrahera nya kunder. Shapiro 
och Posner (1976, s 69) konstaterar att flera företag ser sina nuvarande kunder som de 
bästa tillväxtmöjligheterna. Även Wilson (1975) anser att det är lättare för företag att 
bearbeta nuvarande kunder än att försöka skapa nya kundrelationer. Dwyer och Tanner 
(2002, s 130) och Gummesson (1998, s 39) påminner oss om tanken bakom den så 
kallade 20/80-regeln, där 20 procent av faktorerna står för 80 procent av effekten. 
Principen, som enligt Sanders (1992) ursprungligen härstammar från den inom 
nationalekonomin använda Pareto-principen, används också inom många delar av den 
industriella marknadsföringen, jämför Reeder, Brierty och Reeder (1991, s 362). Sanders 
(1992) påpekar dock att regeln, även om den är ett värdefullt verktyg, har vissa 
uppenbara brister då omständigheterna inte är konstanta. 
 
Wotruba (1996) menar att det för säljaren tidigare handlat om att avsluta ordern, men att 
försäljning i framtiden i allt mindre grad ses som en övertalningsaktivitet. Författaren 
anser att säljarens roll i allt större grad blir att uppnå kundtillfredsställelse och erbjuda 
rätt produkter, med rätt service och komposition för den individuella kunden, vilket 
medför att det inte längre finns samma behov av att övertala kunden. Författaren menar 
att huvudsysslan för säljaren skiftar från att skapa intäkter till att skapa tillfredställelse för 
kunden. Reichheld (1994) å sin sida hävdar bestämt att nöjda kunder inte nödvändigtvis 
karaktäriseras av lojalitet. Författaren menar att bara för att missnöjda kunder knappast är 
lojala, behöver nöjda kunder inte nödvändigtvis vara det. Churchill et al (2000, s 63 f) 
menar att säljarens jobb inte är avslutat bara för att själva försäljningen är avslutad. 
Slutmålet för försäljningsprocessen är enligt Wotruba (1996) inte längre att skriva ut en 
faktura eller avsluta ordern, utan att kontinuerligt förbättra kundens position genom att 
möta dennes förväntningar. Även Shapiro och Posner (1976) är inne på samma linje och 
anser att den riktiga försäljningen startar efter det att ”the order is signed for a major sale” 

Prospecting for Customers Presenting the Sales Message 

Opening the Relationship 

Qualifying the Prospects 

Closing the Sale 

Servicing the Account 
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(Shapiro och Posner, 1976). Wotruba (1996) anser att två huvudsakliga förändringar av 
den industriella försäljningsprocessen kommer att uppenbara sig, dels att säljarens 
arbetsuppgifter inte längre kan anses innehålla en lika övervägande roll av övertalande 
aktiviteter som tidigare, dels att försäljning blir en aktivitet inom hela värdekedjan.  
 
Då produkter och tjänster blivit allt mer teknologiskt komplexa och kunder kräver ökad 
service, menar Moon och Armstrong (1994) att försäljningsgrupper har blivit en 
välutnyttjad arbetsmetod. Ruekert, Walker och Roering (1985) anser att mycket litet 
publicerats om struktur och genomförande på avdelningsnivå, till exempel vad gäller 
säljavdelningens struktur och samverkan med andra avdelningar. Moon och Armstrong 
(1994) påvisar också att någon vägledning för hur företag bör sätta samman 
försäljningsgrupper, effektivisera dessas verksamhet samt hur kompensation till 
gruppmedlemmarna ska fördelas återfinns inte i litteraturen. Cardozo och Shipp (1987) 
påpekar att större kunder oftast betjänas av ett försäljningsteam, där medlemmarna 
matchar behoven hos det köpande företaget. 
 
Försäljning inbegriper enligt Moon och Armstrong (1994) ofta mer än en enskild person 
där relationen mellan köpare och säljare kan involvera interaktionen mellan ett stort antal 
individer. Ostroff och Smith (1992) menar att ett företag kan förbättra sin 
prestationsförmåga genom att anamma en mer horisontell organisation med 
tvärfunktionella interna processer som länkas till leverantörernas och kundernas behov 
och kapacitet. Även Denison, Hart och Kahn (1996) och Griffin och Hauser (1996) 
påpekar att det finns klara prestationshöjande effekter associerade med ett nyttjande av 
tvärfunktionella kopplingar mellan ett företags avdelningar. Det finns dock enligt 
Krohmer, Homburg och Workman (1999) en hel del negativa aspekter med ett 
tvärfunktionellt angreppssätt. Författarna menar att just närvaron av personer präglade av 
olika avdelningar kan medföra ett oharmoniskt arbetsklimat. Förmågan att utveckla en 
effektiv process inom teamet medför enligt Perry och Pearce (1999) att företaget förutom 
att ta hänsyn till medlemmarnas färdigheter och förmågor även måste se till att gruppen 
fungerar socialt. Cespedes (1996) påpekar att ett flertal omstruktureringsprogram för att 
uppnå tvärfunktionella processer fallerar och i slutänden uppkommer inte den 
effektiviseringsvinst och kundnytta som eftersträvades. Baserat på de negativa och 
positiva effekterna tvärfunktionalitet kan medföra anser Workman, Homburg och Gruner 
(1998) att det är viktigt att undersöka huruvida tvärfunktionalitet ska nyttjas för 
marknadsföringsaktiviteter. Även Krohmer, Homburg och Workman (1999) anser att 
detta bör undersökas. Moon och Armstrong (1994) anser att tvärfunktionell försäljning 
erhållit lite uppmärksamhet relativt dess betydelse för marknadsföringen som helhet. 
Perry och Pearce (1999) stärker delvis detta påstående genom att understryka att trots att 
företeelsen i praktisk tillämpning ökat har inte förståelsen för den ökat proportionerligt. 
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1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att beskriva företags arbete med kundrelationer under 
försäljningsprocessens sista steg, samt hur företag i detta arbete nyttjar tvärfunktionella 
team. För att uppnå syftet används följande forskningsfrågor: 
 

• Hur gestaltar sig kundrelationsarbetet i slutet av försäljningsprocessen? 
• Hur arbetar företag med tvärfunktionella team i relationsbyggande syfte i det 

avslutande steget? 
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2 TEORI 
Nedan presenteras den teori som anses vara relevant för att kunna uppfylla denna uppsats 
syfte. 

2.1 Kundrelationsarbetet i slutet av försäljningsprocessen 
Persson (1999) väljer att benämna det sista steget i försäljningsprocessen för customer 
care. Begreppet innefattar enligt Persson indirekta kontakter med kunden (som 
exempelvis telefon, post och e-post) samt verkliga besök. Den industriella försäljaren 
försäkrar sig enligt Churchill et al (2000, s 62 f), Persson (1999) samt Shapiro och Posner 
(1976) därigenom att produkten genererar de utlovade resultaten och försöker dessutom 
hitta vägar att ytterliggare öka resultaten genom att erbjuda nya lösningar till kundernas 
problem. Persson menar vidare att försäljaren kommunicerar information om produkter 
och teknologi samt samlar information om kunders nuvarande applikationer. Enligt 
Wotruba (1996) bör säljaren fokusera på att upprätthålla relationen med kunden som 
företaget tillfredställer. Författaren ser säljaren som den person som innehar kunskap om 
varje individuell kund och vet vad de värderar för att tillfredställelse ska uppstå. I och 
med detta anser Wortruba även att försäljaren blir den person som är ansvarig för att 
vidarebefordra till andra inom det egna företaget vad kunden värderar och efterfrågar. 
Dessa ses även av författaren som en viktig informationskälla för att utveckla den 
nuvarande marknadsstrategin. Churchill et al (2000, s 62 f) hävdar att säljaren och/eller 
medlemmarna av försäljningsteamet bör övervaka installationen av utrustning, utbilda 
kundens anställda i utrustningens användning samt försäkra sig om tillräckligt underhåll, 
för att minska risken för problem som kan leda till minskad kundtillfredsställelse. Shapiro 
och Posner (1976) anser att säljaren för detta ändamål bör utveckla en långsiktig plan för 
sina produkter, tjänster och resurser allokerade för kunden. Författarna menar även att 
säljaren också bör ha en egen kundplan, vilken kvalificerar, rättfärdigar och utvecklar 
strategier för att utveckla existerande kundkonton.  
 
Customer care handlar enligt Persson (1999) om ömsesidigt lärande hos både köparen 
och säljaren. Persson hävdar också att försäljaren kontaktar och möter individer som är 
ansvariga för användandet och underhållet av produkter, system och processer inom det 
köpande företaget samtidigt som han också möter inköpare och marknadsförare. I detta 
stadium letar säljaren efter ytterliggare beställningar och nya försäljningstillfällen 
samtidigt som han även håller det säljande företaget informerat om kundens operationer 
och affärsmöjligheter (ibid). Wotruba (1996) anser att säljaren också måste införskaffa 
information om kunden som ligger till grund för att planera och revidera det säljande 
företagets erbjudande. Det är för författaren essentiellt att feedback om företagets tidigare 
produkter, tjänster eller övriga erbjudanden införskaffas och utvärderas på ett objektivt 
sätt. 
 
Wilson (1975) menar att kontakten inom dyaden kan växa sig stark, skapandes ett mer 
personligt och affärsmässigt förhållande snarare än en strikt affärsmässig relation. För att 
planeringsprocessen med den individuella kundplanen ska fungera, måste säljaren enligt 
Shapiro och Posner (1976) involvera kunderna i planen. Dessutom måste säljaren 
lokalisera förespråkare inom det köpande företaget som ytterligare kan stärka säljarens 
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ansträngningar då han inte finns tillgänglig (ibid). Wotruba (1996) å sin sida menar att 
försäljning skiftat från att vara en uppgift för en individ till att vara ett delat ansvar inom 
hela det säljande företaget. Detta medför även enligt författaren att hela 
försäljningsprocessen förändras. Säljaren måste enligt Wortuba skapa en relation 
karaktäriserad av förtroende och ömsesidiga fördelar med varje person som influerar 
köpbeslutet hos kunden. Författaren hävdar att det även är viktigt att en hög grad av etisk 
standard vidarebefordras i kommunikationen som speglar eller överträffar den etiska 
standard och de förväntningar kunden ställer. Tikkanen och Alajoutsijärvi (2002) påpekar 
att kunden mest troligt inte repeterar sitt köp om hans förväntningar inte uppfyllts. 
Författarna anser även att hög kundtillfredställelse skapar kopplingar och hängivenhet 
mellan de involverade parterna, vilket ökar det säljande företagets möjligheter att även i 
fortsättningen få förtroendet att erbjuda kunden dess tjänster. Konceptet om customer 
care förstärker enligt Shapiro och Posner (1976) inte bara kundens förtroende hos säljaren 
utan tenderar också att hålla konkurrenterna borta, då kundens folk oftast är upptagna i 
arbetet med den nuvarande säljaren. Wilson (1975) hävdar att det ur säljarens synvinkel 
är enklare att underhålla produktiva och etablerade kundkontakter än att söka skapa nya. 
Churchill et al (2000, s 62 f) hävdar att det för att garantera kundens tillfredsställelse och 
önskan om fortsatta affärer, krävs många former av service och assistans. Wotruba (1996) 
anser att den bedömning som säljare traditionellt ger i form av förväntade 
försäljningsintäkter kommer att vidgas. Författaren menar att den kvantitativa 
informationen som säljarna i dagsläget tillför inte kommer att vara tillräcklig i dess 
framtida roll. Säljaren måste enligt författaren inkludera kvalitativ information för att 
kunna förutspå kundens framtida omgivning och att kunna dra slutsatser kring kundernas 
framtida behov och problem. 

2.2 Tvärfunktionella team 
Blessington (1989) beskriver att försäljningsteam (jämför engelskans selling team) 
kännetecknas av att teamsammansättningen innefattar både säljande och icke-säljande 
personal, vilka leds av en person, som stakar ut strategin och koordinerar 
informationsflöden. Författaren menar vidare att personerna som ingår i teamet kan 
komma från vilken befattning som helst i det säljande företaget, exempelvis 
företagsledare, ingenjörer och marknadsförare. Det är också vanligt att teamet är 
temporärt och att den därmed upphör efter det att köparens behov uppfyllts (ibid). 
 
Den term som enligt Moon och Armstrong (1994) används i vetenskaplig litteratur är 
engelskans selling center. Spekman och Johnston (1986) ser ett selling center som en 
grupp med en strategisk funktion att övervaka företagets generella marknadsföring. Detta 
avviker dock enligt Moon och Armstrong (1994) från den grundläggande definitionen av 
ett selling center som en spegling av köpbeslutsgruppen. Även Möller och Wilson (1995, 
s 8) ser det som en spegling av köpbeslutsgruppen. Hutt, Johnston och Ronchetto (1985) 
och Möller och Wilson (1995, s 8) ser medlemskapet i ett selling center som temporärt, 
där Hutt, Johnston och Ronchetto (1985) och Moon och Armstrong (1994) menar att 
individer går med i och lämnar gruppen efter behov. För att skapa en gräns mellan dem 
som ingår och inte ingår i teamet, menar Smith och Barclay (1990) att denna gräns bör 
dras vid dem som har kundkontakt. Samtidigt påpekar dock Moon och Armstrong (1994) 
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att forskningen kring företeelsen är bristfällig och att ytterligare ansträngningar inom 
området krävs. 
 
Utöver ett selling center anser Moon och Armstrong (1994) att företag också nyttjar en 
kärnförsäljningsgrupp (jämför engelskans Core Selling Team). Teorin kring kärn-
försäljningsgrupper är en av Moon och Armstrong (1994) gjord utveckling av Shapiro 
och Moriraty tankar på 1980-talet kring National Account Management. I kontrast mot 
Shapiro och Moriraty, är inte Moon och Armstrong (1994) modell begränsad till stora 
och komplexa kunder. Det säljande företaget bildar enligt Moon och Armstrong en 
kärnförsäljningsgrupp för varje köpande organisation som företaget betjänar. Författarna 
menar att gruppen innehåller medlemmar av det säljande företagets 
försäljningsorganisation som aktivt deltar i utvecklingen och implementeringen av 
försäljningsstrategin för den specifika kunden. Gruppens medlemmar kan enligt 
författarna komma från olika avdelningar inom företaget, men även olika hierarkinivåer 
inom försäljningsavdelningen kan vara en del av gruppen. 
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3 METOD 
I detta kapitel presenteras uppsatsens litteraturstudie, forskningsstrategi, val av 
undersökningsobjekt, presentation av undersökningsobjekt, datainsamlingsmetod, analys-
metod samt metodproblem. 

3.1 Litteraturstudie 
Vår litteratursökning påbörjades vid Luleå tekniska universitetsbibliotek, där 
sökmotorerna Libiris och Lucia nyttjades för att finna lämpliga böcker inom 
ämnesområdet. Vetenskapliga artiklar i ämnesområdet eftersöktes i databaserna EBSCO, 
Emerald och Helecon. Vid sökandet användes följande ord eller en kombination av dessa: 
 

selling, process, sales, center, industrial, organizational, buying, cross-functional, cross-selling, team, 
satisfaction, customer, business, business-to-business, relationship. 

 
Även svenska motsvarigheter av ovanstående sökord användes för att om möjligt finna 
svensk litteratur. Dessa sökningar utmynnade i ett för syftet antal relevanta böcker, 
samlingsvolymer med vetenskapliga artiklar samt fristående artiklar. Allmängiltigt för 
vår litteratur är dock att de väl redovisat sina källor. Vad gäller artiklarna har vi vid 
sökning valt att begränsa oss till artiklar som är granskade (jämför peer reviewed). 
Närmare femtio procent av den tid vi hade till vårt förfogande användes till att försöka 
hitta relevant litteratur. Vidare bör det noteras att den funna litteraturen i stor utsträckning 
endast innehållit för syftet intressanta fragment. I samband med litteraturstudiens 
påbörjande undersöktes källförteckningarna i doktorsavhandlingen av Person (1995) samt 
licentiatavhandlingen av Bäckström (2002). Enligt författarna själva är materialet inom 
ämnesområdet begränsat. 

3.2 Forskningsstrategi 
Denscombe (1998, s 41) menar att fallstudien bara inriktar sig på ett undersökningsobjekt 
och undersöker denna på djupet, något som författaren inte anser att survey-
undersökningen klarar av. Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999, s 105) menar att 
fallstudien betonar aktörsrollen. Fallet är inte heller någon konstlad situation utan 
objektet befinner sig i sin naturliga miljö. Denscombe (1998, s 41) menar att detta samt 
möjligheten att använda flera källor och metoder är förutsättningar som passar fallstudien 
väl. Med ovanstående diskussion i åtanke föreföll det sig naturligt och vetenskapligt 
förankrat att välja fallstudien som forskningsstrategi. 

3.3 Val av undersökningsobjekt 
Vi valde undersökningsobjekt baserat på intresse och bekvämlighet. Denscombe (1998, s 
45 f) anser att intresset i sig självt kan göra ett objekt mer attraktivt än ett annat och 
bädda för spännande erfarenheter under forskningens gång. Författaren ser även 
bekvämlighet som en pragmatisk anledning vid valet av undersökningsobjekt. Att 
motivera valet av fallstudieobjekt försvårades dock när objektet begärt att dess 
medverkan i studien belägges med sekretess. Med sekretesskravet från objektet i 
beaktande ansåg vi oss inte kunna ytterligare utveckla orsakerna till vårt val av 
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fallstudieföretag, men den ovan angivna motiveringen kände vi var tillräcklig för att 
rättfärdiga vårt val. 
 
Med utgångspunkt av ovanstående resonemang valde vi att undersöka Omega. Namnet 
Omega är fiktivt och har ingen som helst koppling med det undersökta fallstudie-
företaget. Det företag vi har valt att undersöka kan i mångt och mycket ses som ett typiskt 
fall avseende industriell försäljning. I enlighet med Denscombe (1998, s 44 f) bör detta 
medföra att det blir lättare att generalisera resultatet av vår undersökning till andra 
aktörer på marknaden. Yin (1994, s 10) understryker dock att fallstudier inte i allmänhet 
generaliseras till hela populationen, utan att de används för att forma teoretiska 
propositioner. 

3.4 Presentation av undersökningsobjekt 
Företaget Omega är en av de största aktörerna inom sin bransch och deras försäljning 
uppvisar en industriell karaktär. Omega är ett försäljningskontor beläget i Norrbotten som 
tillhör en större koncern. Omegas moderbolag finns representerade både regionalt, 
nationellt och internationellt. 

3.5 Datainsamlingsmetod 
Efter att ha valt Omega som undersökningsobjekt tog vi kontakt med företaget för att 
boka in intervjuer med nyckelpersoner inom organisationen. Då vår uppsats berör 
industriell försäljning valde vi att initialt ta kontakt med försäljningschefen för en av 
Omegas affärsenheter. Försäljningschefen, som han i fortsättningen kommer att 
benämnas, påpekade att företagets säljpersonal för närvarande hade en väldig tidsbrist på 
grund av att det nya året närmade sig och det var mycket som skulle förberedas och 
avslutas. Vi bad att få skicka mer information om vad vi avsåg att undersöka, så att 
försäljningschefen lättare kunde avgöra om det var något de var intresserade av. När vi 
sedan återkom till försäljningschefen ställde han sig positiv till projektet och gav oss 
några namn inom organisationen som skulle vara intressanta att intervjua. Vi bokade 
även en intervju med försäljningschefen själv under nästföljande vecka. Efter att ha 
kontaktat de personer som försäljningschefen informerade oss om planerade vi in 
ytterligare tre intervjuer att genomföra nästföljande vecka. De vi avsåg att intervjua var 
en försäljare, en teknikchef samt en kundkontoansvarig, som ansvarar för ett viktigt 
kundkonto. Teknikchefen kunde således inte klassificeras som en traditionell säljare, utan 
arbetar med underhåll. Vi hade endast en kort stund till förfogande att intervjua 
kundkontoansvarige, då denne skulle iväg på tjänsteresa.  
 
Innan intervjuerna genomfördes utformade vi i beaktande av Denscombes (2000, s 135) 
tankar en semistrukturerad intervjuguide (bilaga 1), vilken tillåter respondenten att 
utveckla sina idéer och skapar ett mer flexibelt förfarande. Under intervjun ställde vi 
frågor som gav respondenten möjlighet att dels ange hur det verkligen ligger till, men 
även vederbörandes åsikt i frågan. Detta överrensstämmer med vad Yin (1994, s 84) 
anser att forskaren bör uppmuntra respondenterna att göra för att fallstudien ska bli 
lyckad. Vid ett flertal tillfällen ombads respondenterna att utveckla sitt resonemang och 
vi ställde ofta spontana följdfrågor baserade på respondenternas svar. Samtliga 
respondenter fick ta del av intervjuguiden tre dagar innan intervjun. Intervjuerna utfördes 



 14

genom att personliga intervjuer bokades med varje respondent, mycket för att detta enligt 
Denscombe (2000, s 136) är en metod som är lätt att kontrollera. Författaren menar att 
forskaren nämligen bara behöver sätta sig in i en persons tankar och idéer. Eisenhardt 
(2001) understryker vikten av att forskare försöker förbli objektiva gentemot den teori de 
presenterar, genom att undvika att spekulera i kausala samband under datainsamlingen. 
Detta var också något vi eftersträvade under intervjuerna. Under intervjuerna förde vi 
fältanteckningar, något som Denscombe (2000, s 145) menar skapar en permanent 
dokumentation av hur vi uppfattade det som sades. Fältanteckningarna användes dock 
bara som ett komplement till den bandinspelning vi gjorde. En farhåga med att nyttja en 
bandspelare är att det ska påverka respondenternas svar. Bucher, Fritz och Quarantelli 
(2003) anser dock att användandet av en bandspelare inte ökar motståndet mot att svara 
på frågorna eller påverkar respondentens svar. Även Denscombe (2000, s 146) anger att 
det inte utgör något stort störningsmoment, men att det är viktigt att göra en bedömning 
baserat på situationen. I samband med våra intervjuer har vi frågat alla respondenter på 
ett odramatiskt sätt huruvida det var acceptabelt att spela in intervjun. Baserat på de 
reaktioner vi sett hos respondenterna har vi inte ansett att det på något sätt ska påverka 
resultatet negativt. Alla frågor i intervjuguiden ställdes till samtliga respondenter, men i 
vissa fall hade intervjuobjektet inget svar på frågan och uppgav att denne inte var mest 
lämpad att besvara frågan eller att han helt enkelt inte hade något svar. 
 
Precis som Lundahl och Skärvad (1999, s 121) anser lämpligt, sammanställdes intervjun 
direkt efter dess genomförande. I och med detta förfarande torde resultatet 
överensstämma väl med det som sades under intervjun då denna var färsk i vårt minne. 

3.6 Analysmetod 
I analyskapitlet jämförde vi teorin med empirin och åskådliggjorde det mest väsentliga. 
Vid analyserandet genomfördes jämförelsen genom att vi sammanställde teorins olika 
delar, för att sedan ställa dessa mot den empiriska delen. Då materialets omfattning inte 
är ohanterbar valde vi att behålla den logiska ordningen i teorin som den återges i 
teorikapitlet. Resultatet av analysen använde vi sedan för att kunna dra våra slutsatser, 
lämna förslag till fortsatt forskning samt ett försök till teoretiskt bidrag. 

3.7 Metodproblem 
När hälften av intervjuerna hade genomförts bad det undersökta företaget att vi inte 
skulle delge deras medverkan i studien, det vill säga att ingen koppling görs mellan deras 
försäljningsstrategi och företaget i fråga. För att förhindra att detta påverkar den 
insamlade informationen försäkrade vi respondenterna om att deras medverkan skulle 
hemlighållas. Vi ansåg inte heller att sekretesskravet på något sätt skulle påverka 
resultatet av undersökningen, då vi fortfarande hade möjlighet att besvara syftet. I vår 
mening kan sekretessen medföra att respondenten känner sig mer bekväm att utvidga sitt 
resonemang, vilket gör det möjligt för oss att studera något så känsligt som ett företags 
försäljningsstrategi. Att diskutera sin försäljningstaktik är känsligt för alla företag och 
därmed ansåg vi att det var ett problem som med stor sannolikhet skulle uppkomma även 
med andra fall. Sekretesskravet innebär dock att det blir svårare att återskapa det 
empiriska material som denna uppsats skapat. Anledningen till att vi inte valde att istället 
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undersöka ett annat fall var just att önskemålet uppkom när hälften av intervjuerna var 
genomförda. 
 
Vi var delvis skeptiska till att låta respondenterna ta del av intervjuguiden i förväg, då det 
finns en risk att respondenterna koordinerar sina svar. Det kan också vara tänkbart att 
man går miste om information som respondenten skulle uppge om personen spontant 
svarade på frågan. Något som talar för att skicka ut intervjuguiden i förväg är att det blir 
möjligt för respondenten att ge bättre svar på frågorna. Respondenterna hänvisade också 
till den rådande tidsbristen som en orsak till att de ville ta del av intervjuguiden i förväg. 
Under intervjun fick vi inte intrycket av att svaren på något sätt var koordinerade och 
därmed anser vi att våra farhågor inte har besannats. 
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4 EMPIRI 
Nedan presenteras det empiriska materialet uppdelade på de två forskningsfrågorna. 

4.1 Kundrelationsarbetet i slutet av försäljningsprocessen 
Försäljningschefen, försäljaren, teknikchefen och kundkontoansvarige berättar att 
Omegas försäljning huvudsakligen bedrivs i två olika former. Respondenterna förklarar 
att de dels arbetar med ren produktförsäljning där processen anpassas till rådande 
omständigheter samt system- och anläggningsförsäljning. Även vid system- och 
anläggningsförsäljning anpassas aktiviteterna enligt försäljningschefen och försäljaren 
efter situationen. De fyra respondenterna menar att de två försäljningsformerna förenas 
genom ett aktivt arbete med marknadsföring, där man besöker kunder samt visar nya 
produkter och system. Genom att påvisa de positiva fördelar och vinster som kan 
uppkomma vid användandet av Omegas produkter och tjänster anstränger man sig enligt 
de fyra respondenterna för att ligga steget före kunden och försöker därmed tillfredställa 
befintliga och kommande behov. 
 
Genom att identifiera affärsmöjligheter tidigt hos en kund med hjälp av besök på 
referensanläggningar och demonstrationer av kommande idéer anser försäljningschefen 
och försäljaren att man tidigt kan dra igång projekt för att tillgodose kundens behov. 
Teknikchefen beskriver att försäljningen läggs upp så att man försöker kartlägga och 
vända sig till de kunder som är intressanta, exempelvis i fråga om storlek. Även ren 
marknadsföring i form av reklam och direktreklam ser försäljningschefen, försäljaren och 
teknikchefen som lämpligt att utnyttjas för att uppmärksamma kunderna på Omegas 
utbud. Försäljaren menar vidare att marknadsföringen kan verka förebyggande genom att 
man tar initiativet och på eget bevåg presenterar produkter och system, vilket gör det 
möjligt att senare återkomma med ett anbud. Försäljaren hävdar också att den rena 
marknadsföringen är ett bra komplement för att alla som är inblandade i projektet ska nås 
av Omega budskap.  
 
Särskilt på anläggningssidan handlar det enligt försäljningschefen och försäljaren om att 
tillgodose specifika behov. Samtliga respondenter beskriver att försäljningen innefattar 
diskussioner och analyser kring olika lösningar, där budgetkalkyler, offerter och skisser 
för de olika alternativen framtas. Teknikchefen framhåller att dessa förslag är viktiga för 
att få respons från kunden och som ett kvitto på att kunden känner förtroende för Omega. 
Budgeteringsarbetet är enligt försäljningschefen, försäljaren och kundkontoansvarige 
viktigt för båda parter, men särskilt för den köpande sidan som måste ansöka om resurser 
inom sin egen organisation. Försäljningschefen, försäljaren och kundkontoansvarige 
förklarar att Omega i detta skede hjälper till med kalkyler och lösningar och därmed 
kommer in i kundens inköpsprocess på ett tidigt stadium. Försäljningschefen, försäljaren 
och kundkontoansvarige påpekar vidare att kunden vid mer komplexa affärer oftast 
tillfrågar flera aktörer om offerter, varför det inledande arbetet är mycket viktigt då man 
redan här kan skapa intresse hos kunden. Detta leder enligt kundkontoansvarige till att 
man har större chans att få sina offerter accepterade. Om Omegas offert godtas och 
Omega erhållit förfrågan av köparen sammanställer Omega enligt försäljningschefen och 
försäljaren ett anbud, vilket sedan lämnas till köparen.  
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Försäljningschefen och försäljaren menar att det beror på projektets art om säljaren är 
involverad vid installation, utbildning och underhåll eller inte. Det är enligt 
försäljningschefen och försäljaren vanligt att säljarens grad av involvering minskar allt 
eftersom projektet fortgår. Säljaren har nu enligt försäljningschefen och försäljaren 
uppfyllt sin huvuduppgift – att sälja – varför dennes engagemang i försäljningsprocessen 
trappas ned och övertas av en projektledare. Orsaken till detta är enligt försäljaren att 
säljaren måste koncentrera sig på kundbearbetning, både bland nya och befintliga kunder, 
framåt i tiden. Försäljningschefen och försäljaren förklarar att idealbilden inom Omega är 
att genom detta arbetssätt vara redo att sätta igång med kommande projekt så snart man 
får en skarp förfrågan från en kund. Försäljaren poängterar dock att säljaren alltid finns 
med i uppstartade projekt som en erfarenhetsbank. De fyra respondenterna beskriver att 
installation, service och underhåll sköts av respektive deltagare i projektgruppen, där 
avdelningarnas olika representanter har givna ansvarsområden. Teknikchefen och 
kundkontoansvarige menar vidare att det inte är ovanligt att utbildning ingår i projektet 
och att denna sköts av personal ur Omega. Kundkontoansvarige förklarar att man för 
vissa typer av projekt har serviceavtal, där Omega finns som backup och utför 
förebyggande underhåll. 
 
De avtal som sluts är enligt teknikchefen oftast utformade som ett totalåtagande där 
Omega även sköter och vårdar anläggningen och produkterna. På längre sikt skapas 
enligt teknikchefen på detta sätt ett förhållande där båda parter gynnas av samarbetet. 
Teknikchefen menar vidare att den gamla traditionen att leva på andras olyckor är borta, 
det vill säga att man tjänar pengar på att reparera eller ersätta trasiga anläggningar eller 
produkter. Teknikchefen anser istället att konceptet måste vara tilltalande för båda parter, 
där lösningen bidrar till ekonomisk lönsamhet för de inblandande.  
 
Vad gäller kontakten med kunden har enligt försäljningschefen och försäljaren de 
kundansvariga, vilka Omega utser för alla nyckelkunder, huvudansvaret. Försäljaren 
påpekar att den kundsansvarige måste kunna kundens process då det annars försvårar 
möjligheterna till att både kunna svara på frågor och kunna erbjuda bra lösningar. 
Försäljningschefen och försäljaren menar vidare att det i vissa fall kan bli frågan om så 
kallade kundteam, som arbetar för att kunna erbjuda kunden så mycket som möjligt från 
företaget och bearbeta kunden på ett bra sätt. Försäljningschefen, försäljaren och 
teknikchefen berättar att företaget nyttjar en ganska bred kontaktyta där både säljare, 
projektledare och tekniker har aktiv kontakt med kunden. Även kundkontoansvarige 
anser att man har en bred kontaktyta mot kunden, men framhåller att det inte finns någon 
formell kommunikationskanal utan att samordningen sker inom respektive 
försäljningsteam. Enligt försäljningschefen och försäljaren är det även viktigt att 
kundansvariga arbetar för att lära känna ledningsgruppen i det köpande företaget och 
informera denna löpande. Försäljningschefen understryker dock att det är säljaren som 
har huvudansvaret att driva säljprocessen. 
 
Omega har enligt försäljningschefen verkat inom branschen under en längre period och 
har därmed mångåriga relationer med marknadens nyckelpersoner. Vad gäller företagets 
kommunikationsmetoder mot kunden förespråkar kundkontoansvarige personlig kontakt 
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genom telefon eller möten, då han anser att brev är något opersonligt. Försäljningschefen 
och försäljaren förklarar att kundkontakten genomförs inom hela spektrat av kommu-
nikation med allt från personliga möten till samkväm i mer informell miljö. 
Försäljningschefen och försäljaren beskriver att företagets representanter bibehåller 
kontakten kontinuerligt med funktionsansvariga, specialister samt handläggare inom det 
köpande företaget. Försäljningschefen menar dock att denna kontakt är till karaktären 
ostrukturerad, medan kontakt genom kundansvariga och kundteam är mer strukturerad. 
Försäljningschefen och försäljaren poängterar dessutom att all kontakt i grunden är 
relationsskapande. Det strukturerade tillvägagångssättet gör enligt försäljningschefen och 
säljaren att kunden har lättare att identifiera teamet och därmed får lättare kontakt med de 
som ingår i detta samtidigt som svar på frågor lättare kan vidarebefordras. Försäljaren 
säger att det är viktigt att sträva efter att kommunikationen mellan parterna ska fungera 
tekniskt, socialt och affärsmässigt. Försäljaren anser vidare att kunderna föredrar att 
nyttja en leverantör som kan tillgodose alla behov, det vill säga allt från installation till 
service och underhåll.  
 
Kundkontoansvarige förklarar att man kontinuerligt kontrollerar att produkterna 
genererar önskvärda resultat efter det att försäljningen är avslutad. I samband med att 
man skriver ett avtal på någon större anläggning eller utrustning finns det enligt 
kundkontoansvarige ofta prestandakrav och prestandagarantier som är knutna till någon 
typ av vite eller straffavgift som Omega får betala om kraven eller garantierna inte 
uppfylls. Därför ligger det enligt kundkontoansvarige i Omegas intresse att genom 
kontroller och kundmöten försäkra sig om att allting fungerar till belåtenhet. 
 
Teknikchefen poängterar att det är otroligt viktigt att ha en bra relation med kunden och 
ser definitivt en koppling mellan att följa upp försäljningen och möjligheten att sälja nya 
produkter, där devisen ”ju fler och ju bättre relationer, desto enklare att göra affärer” 
gäller. Goda relationer underlättar enligt teknikchefen även arbetet med att identifiera 
personer att sälja till inom det köpande företagets beslutsgrupp. Teknikchefen menar 
vidare att eftermarknadsservicen med service, kontroller, provning och liknande 
aktiviteter är viktiga för detta ändamål. Enligt teknikchefen är eftermarknadsservicen 
också ett bra tillfälle för att undersöka om det finns potential att sälja in ytterligare 
produkter hos kunden. Teknikchefen är också av den uppfattningen att det är just detta 
som är meningen med eftermarknadsservicen, där det gäller att hålla igång produktionen 
utan avbrott. I övrigt nyttjar Omega enligt teknikchefen ett antal olika analysverktyg för 
att finna merförsäljning hos kunderna, där man söker finna möjligheter att vidga 
befintliga avtal och ingå nya.  
 
Enligt samtliga respondenter förekommer kontakt med kunden även på ett mer personligt 
plan, men respondenterna fastslår att det vid större upphandlingar är strikt och 
strukturerat. Försäljningschefen och försäljaren berättar att man via olika träffar strävar 
efter att bygga upp en mer långsiktig relation med sina affärspartners. Under dessa 
träffar, som till sin karaktär är delvis informella, informerar man om nya produkter och 
lösningar samtidigt som båda parter lär känna varandra på ett mer personligt plan genom 
gemensamma aktivteter. Försäljningschefen och försäljaren menar att det inte är ovanligt 
att relationen växer till att bli en personlig relation snarare än en strikt affärsmässig 
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sådan. Försäljningschefen och försäljaren hävdar att denna typ av relation är väldigt 
viktig att kunna falla tillbaks mot under försäljningsarbetet. Kundkontoansvarige å sin 
sida menar att det är viktigt att hålla isär den privata och den affärsmässiga relationen, 
men att det för den skullen inte är uteslutet att viss socialisering ska/kan förekomma. 
Kundkontoansvarige anser att det viktigaste är att affärerna sköts på ett professionellt 
sätt.  
 
Försäljningschefen och försäljaren menar att kundklagomål primärt tas om hand av 
projektgruppen. För att det ska gå utanför gruppen anser försäljningschefen och 
försäljaren att det ska vara något anmärkningsvärt. Försäljaren förklarar att 
projektgruppen ständigt bibehåller kontakt och informationsutbyte med projektledningen. 
Informationsflödet är enligt försäljningschefen och försäljaren informellt, där eventuella 
problem löses naturligt under projektets gång som en del av projektgruppens arbete. 
Kundkontoansvarige menar till och med att bli informerad om problem hos kunden inte 
är något Omega behöver oroa sig över, då kunden vid dessa tillfällen hör av sig. 
Försäljaren, teknikchefen och kundkontoansvarige förklarar att man har goda digitala 
hjälpmedel i form av programvaror och dylikt för att förmedla, analysera och använda 
informationen som tas med hem från fältet, men erkänner också att de inte används så 
ofta som det borde. Försäljaren erkänner också att detta ibland leder till att man tappar 
viss information. Försäljaren menar dock att man är mer noga med att bruka 
programvarorna då det handlar om en större nyckelkund. Informationen sprids vid dessa 
tillfällen enligt försäljaren både via dessa samt informellt inom säljteamet via muntlig 
kontakt, telefon och e-mail. Teknikchefen menar att varje kundklagomål ska beaktas och 
behandlas och att så sker. Kundkontoansvarige ser att programvarorna har ett stort värde 
och avser att i framtiden titta närmare på möjligheterna de erbjuder. Kundkontoansvarige 
förklarar att det även finns möjlighet att låta kunden själv föra in klagomål och andra 
synpunkter direkt in i systemet utan att muntligt eller fysiskt behöva ta kontakt med 
Omega. Problem som inte går lösa omedelbart sparas enligt kundkontoansvarige i 
systemet och han tycker att detta är bra då det erbjuder möjligheten att vid behov granska 
problemhistoriken i framtiden. 
 
De fyra respondenterna anser att kundvård är en uppgift för hela företaget och inte för 
enskilda säljare. Försäljningschefen, försäljaren och teknikchefen poängterar att det är 
säljarens ansvar att fortsätta med kundvården genom hela försäljningsprocessen. 
Kundkontoansvarige förklarar att även om säljaren har ansvaret, måste kundvården ske 
på alla plan, då det i vanliga fall handlar om väldigt många personer som man har kontakt 
med. Teknikchefen menar att varje individ inom företaget på något sätt kan agera säljare 
och förklarar detta genom att påstå att alla som har kontakt med kunden kan ses som 
säljare och att dessas uppträdande och sätt att hantera för kunden viktiga frågor är en del i 
själva försäljningen. Teknikchefen är av den uppfattningen att det ofta är helhetsintrycket 
som fungerar som incitament för en affär. Teknikchefen förklarar också att det är ett 
strategiskt mål inom Omega att öka den totala säljtiden och att varje individ kan bidra på 
något sätt. Försäljningschefen och försäljaren konstaterar att hela kundteamet är aktivt i 
kundvården och att det där det inte är fråga om någon enmansshow, utan att hela gruppen 
jobbar. Försäljningschefen och försäljaren förklarar att man för kundvårdande ändamål 
sätter samman informationsträffar med informella, sociala inslag. Försäljningschefen och 
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teknikchefen menar att orientering om kontaktpersoner hos kunden och affärsmöjligheter 
hos dito är ett löpande arbete som aldrig tar slut. Teknikchefen förklarar att det inom 
organisationen även finns särskilda serviceavdelningar, baserade på geografisk 
lokalisering. Då service och underhåll är en viktig del av kundvården, ser teknikchefen 
dessa avdelningar som kundvårdande funktioner. Försäljningschefen och försäljaren ser 
varje affär som en transaktion inom en långsiktig relation. När ett projekt är färdigställt 
tar enligt försäljningschefen och försäljaren drift och underhåll över, där det kan röra sig 
om allmän service och utbyte av uttjänta komponenter. Försäljaren förklarar dock att det 
för företag för eller senare är nödvändigt, antingen på grund av slitage eller på grund av 
teknologisk utveckling, att nyinvestera. I och med detta tar enligt försäljaren nästa 
investeringsfas vid. Försäljningschefen och försäljaren menar därför att det är viktigt att 
man har kontinuerlig kontakt med kunden då det underlättar och förkortar 
försäljningsprocessen vid olika typer av återköp. I vissa fall beskriver försäljaren att 
processen är extremt kort, där Omega får till stånd affärer genom ett enkelt telefonsamtal. 
Försäljningschefen påpekar dock att det vid större upphandlingar krävs en viss formell 
process, men att denna kan avkortas om man en god relation att falla tillbaks på. 
 
Teknikchefen förklarar att man nyligen startat en marknadsgrupp inom Omega där man 
med hänsyn till olika teknikområden och marknadsgrupper lägger upp olika 
handlingsplaner. Teknikchefen menar vidare att det för själva försäljningsdelen finns en 
handlingsplan som följs strikt. Med stöd av handlingsplanen betar man under 
försäljningen enligt teknikchefen av ett antal punkter, där olika personer har ansvaret för 
att genomföra vissa bestämda aktiviteter inom givna tidsramar. Vid framställandet av 
handlingsplanen menar teknikchefen att det är viktigt att vara flexibel samt att lyssna på 
kunden istället för att låsa sig vid en på förhand given säljprocess. Även 
försäljningschefen, försäljaren och kundkontoansvarige förklarar att de försöker utarbeta 
marknadsplaner för försäljningen. Försäljningschefen och försäljaren medger dock att de 
kunde ha varit duktigare på detta. Försäljningschefen och försäljaren menar vidare att de 
för varje år planerar olika aktiviteter riktade mot kunder, så som kundträffar, mässor och 
kampanjer. Försäljningschefen och försäljaren förklarar också att Omegas olika 
kundteam utvecklar kundplaner för viktigare nyckelkunder. Kundkontoansvarige å sin 
sida påstår att det finns en kundplan för varje kund. Försäljningschefen, försäljaren och 
kundkontoansvarige är alla överens om att det är kundansvarige/kundteamets ansvar att 
upprätta kundplanen. Försäljningschefen och försäljaren förklarar att kundplanen 
innehåller planer på träffar, besök, referensstudiebesök och andra liknande formella 
aktiviteter samtidigt som informella aktiviteter planeras in. Kundkontoansvarige beklagar 
sig över att kunden inte har en mer aktiv roll vid utformandet av kundplanen och ser 
orsaken till detta att kunden är ”upptagen med sitt”. Kundkontoansvarige har dock en 
vision om att i framtiden kunna engagera kunden på ett mer markant sätt, exempelvis 
genom teamträffar. 
 
Försäljningschefen, försäljaren och kundkontoansvarige anser att genererandet av intäkter 
är en uppgift för säljaren, där säljaren agerar som ett redskap för företaget att uppnå detta 
mål. Försäljningschefen och försäljaren menar vidare att det är viktigt att koncentrera 
resurserna mot lönsamma kunder. Om kunden inte är lönsam och saknar potential, anser 
försäljningschefen och försäljaren att man inte ska jobba med denne, då det inom den 



 21

aktuella branschen tar väldigt mycket resurser i anspråk att jobba med kunder. 
Försäljningschefen påpekar dock att detta resonemang endast gäller större kunder. 
Försäljningschefen och försäljaren förklarar att mindre kunder, som inte kräver stora 
insatser av resurser, får sporadiska besök för att underhålla samarbetet. Försäljaren 
berättar att kunderna med låg potential ofta bara får en kundtidning eller något annat 
maskinellt utskick. Försäljaren menar vidare att säljaren ska se till att det blir affärer, men 
eftersom resurserna är begränsade måste man jobba på detta sätt, vilket enligt hans tycke 
är rationellt. Både försäljningschefen och försäljaren påpekar dock att en förutsättning för 
att få till affärer är att man har en god kundvård. Teknikchefen å sin sida ser det inte som 
sitt ansvar att generera direkta intäkter då han i egenskap av teknikchef mer jobbar med 
service och underhåll. 
 
Försäljningschefen och försäljaren menar att säljarna används till att förutspå kundernas 
framtida behov och problem. Försäljningschefen och försäljaren förklarar att det är 
vanligt att säljaren frågar kunderna om deras synpunkter och potentiella intresse i nya 
produkter. Försäljningschefen och försäljaren menar att man på detta sätt skapar en bild 
av hur stor marknaden är för nya produkter. Teknikchefen berättar att man genom att 
identifiera behov och bygga vidare på dessa hos kunderna vid kundbesök samt under 
service- och underhållsarbete sysslar med en form av anpassad säljning. Teknikchefen 
påpekar dock att allt startar med en dialog hos kunden där varje kundbesök är en 
utfrågning med vilken man vill få kunden att berätta om sina behov för att på så sätt 
försöka få till merförsäljning. Teknikchefen menar att man här är lyhörd och lyssnar för 
att kunna finna en kombination av produkter och tjänster som är intressanta för kunden. 
 
Samtliga respondenter menar att det alltid är bra att skaffa nya kunder, men hävdar 
bestämt att det är viktigare att vårda och underhålla nuvarande kunder. Kundkonto-
ansvarige bygger vidare på resonemanget och tycker att det är viktigare att ha en stabil 
kundbas än att jaga kunder i absurdum och därmed negligera de befintliga kunderna. De 
fyra respondenterna anser också att det tar mycket resurser och kraft i anspråk att skaffa 
nya kunder. Teknikchefen framhåller att det är dessutom är ett långsiktigt arbete att vinna 
nya kunder. Försäljningschefen och kundkontoansvarige påpekar vidare att det inom 
Omegas bransch är svårt att hitta nya kunder som är obetjänade av företagets 
konkurrenter då marknaden inte bara är begränsad utan också mättad. Försäljningschefen 
och kundkontoansvarige framhåller dock att man, om det finns möjlighet, naturligtvis 
söker etablera kontakter med nya kunder. Kundkontoansvarige avslutar resonemanget 
genom att poängtera att man aldrig lämnar en kund/potentiell kund avsiktligt, utan att det 
i sådana fall är andra orsaker bakom. 
 
Försäljningschefen och teknikchefen menar att det inte finns något fullgott sätt på vilket 
man kan hantera hot från konkurrenter, men anser att skapandet och upprätthållandet av 
goda relationer är en bra bas. Teknikchefen anser att en viktigt del vid upprätthållandet av 
dessa relationer är att genom kontinuerlig och snabbt insatt service och underhåll söka 
bibehålla förtroendet hos kunden. Om det uppstår problem och man inte hittar någon 
lösning, hamnar man enligt teknikchefen genast i ett dåligt läge. 
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4.2 Tvärfunktionella team 
Om företaget vinner upphandlingen och det handlar om ett projekt tillsätter Omega enligt 
försäljningschefen och försäljaren en projektledare, som i sin tur tillsätter en 
projektgrupp. Försäljningschefen, försäljaren och kundkontoansvarige förklarar att det för 
större kunder finns färdigsammansatta, permanenta säljteam, men att det vid vissa 
tillfällen, som till exempel vid vissa speciella affärsmöjligheter, är lämpligt att 
handplocka folk med olika kompetenser för att sätta samman ett temporärt säljteam (så 
kallat Capture Team). Kundkontoansvarige påpekar att det också är möjligt att man 
engagerar partners utanför Omega för vissa tjänster. Försäljningschefen menar att den 
sammansatta gruppen består av individer från olika hierarkiska och funktionella nivåer, 
allt beroende på försäljningstillfällets natur. Försäljaren påvisar tillfällen där även 
ledningspersonal engagerats i projektet för att på ledningsnivå knyta kontakt med 
Omegas moderbolag och andra stora koncerner. Försäljaren förklarar att projektgruppen 
ansvarar för att driva projektet inom de ramar de involverade parterna har kommit 
överens om. 
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5 ANALYS 
I detta kapitel ställs det teoretiska materialet mot det empiriska, uppdelat på det två 
forskningsfrågorna. 

5.1 Kundrelationsarbetet i slutet av försäljningsprocessen 
Den modell som presenteras av Wilson (1975) avser utvecklandet av långsiktiga 
relationer mellan köpare och säljare snarare än transaktioner där processens olika steg 
kan överlappa varandra då aktiviteterna kan ske samtidigt. Författaren hävdar dock att 
förutsättningar i tidigare steg måste lösas innan lösningen av nästa steg kan ta vid. 
Respondenterna beskriver en försäljningsprocess som är uppbyggd av olika steg, men 
våra efterforskningar har inte kunnat påvisa att aktiviteterna kan överlappa varandra samt 
att förutsättningar i tidigare steg måste lösas innan lösningen av nästa steg kan ta vid. 
Modellen förutsätter enligt Wilson (1975) också att köparen ställer krav på fysiska och 
psykologiska attribut och att relationen utvecklas med tiden. Samtliga respondenter 
påvisar vikten av att tillfredställa nuvarande och kommande behov genom att presentera 
fördelar och vinster med att nyttja Omegas produkter. Särskilt teknikchefen anser att 
respons från kunden om att denne känner förtroende för Omega är viktigt. De fyra 
respondenterna ser även att relationen utvecklas över tiden. Wilson (1975) menar att 
säljaren initialt genom sin expertkunskap kan identifiera köparens problem och utifrån 
detta sätta ihop ett erbjudande. Försäljaren menar att det är viktigt att man är insatt i 
kundens process och innehar expertkunskap. Försäljningschefen och försäljaren uttrycker 
att det speciellt inom anläggningssidan är viktigt att identifiera köparens problem och 
komma med lösningar. Även teknikchefen ger medhåll till föregående resonemang. I 
nästföljande steg förklarar Wilson att villkoren för affären preciseras i en förhandling 
med kunden. Samtliga fyra respondenter beskriver att försäljningen innefattar lösningar, 
kalkyler, offerter och skisser som sedan förhandlas om av båda parter. Modellens 
avslutande steg anser författaren handlar om att upprätthålla och utveckla den nuvarande 
relationen, vilken också kan utvecklas till en mer personlig sådan. De fyra tillfrågade 
anser att det är viktigt att jobba med att upprätthålla och utveckla nuvarande relationer. 
Respondenterna anser även att relationen som finns kan utvecklas till en mer personlig 
sådan. Enligt respondenterna är dock relationsarbetet något som utförs inom hela 
försäljningsprocessen och inte en separerad fas. 
 
Den modell som presenteras av Shapiro och Posner (1976) är utvecklad för viktigare 
affärer och är enligt Persson (1995, s 18) den modell som är mest använd inom industriell 
försäljning. Shapiro och Posner (1976) anser att processen bör inledas med att säljaren 
orienterar sig i den kommande uppgiften för att sedan kunna bedöma kundens behov. 
Shapiro och Posner (1976) anser att det är viktigt att upprätta kontakt med den köpande 
sidans beslutsgrupp. Försäljningschefen och försäljaren söker att tidigt identifiera 
affärsmöjligheter för att sedan kunna göra besök och demonstrationer för att tillgodose 
kundens behov. Det är enligt försäljningschefen och teknikchefen en löpande verksamhet 
att hålla reda på affärsmöjligheter och kontaktpersoner hos kunden. Teknikchefen anser 
vidare att goda relationer underlättar arbetet med att identifiera personer att sälja till inom 
det köpande företagets beslutsgrupp. Efter detta steg söker säljaren enligt Shapiro och 
Posner (1976) för kunden påvisa hur affären positivt kan påverka dennes verksamhet. 
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Genom att påvisa de positiva fördelar och vinster som Omegas produkter och tjänster ger 
menar de fyra respondenterna att man kan tillgodose kommande behov. Respondenterna 
ser även att man kan upptäcka affärsmöjligheter bland kunder, som kunderna inte är 
medvetna om. Därmed ser respondenterna att påvisandet av positiva fördelar återfinns 
innan själva försäljningsprocessen beskriven av Shapiro och Posner (1976) inleds. Även 
efter affärens avslut är det enligt Shapiro och Posner (1976) vanligt att kontakterna med 
kunden fortsätter i form av installation, utbildning och leverans. Försäljningschefen och 
försäljaren menar att projektets art bestämmer om säljaren är involverad i installation, 
utbildning och underhåll eller inte. Respondenterna menar dock att säljarens grad av 
involvering minskar, för att istället enligt försäljaren koncentrera sig på relations-
byggande. Teknikchefen beskriver att de avtal som sluts oftast rör ett totalåtagande där 
Omega även sköter installation och underhåll. Shapiro och Posner (1976) menar även att 
customer care också stänger ute konkurrenter. Försäljningschefen, försäljaren och 
kundkontoansvarige menar att kunden vid större affärer oftast tillfrågar fler aktörer, men 
kundkontoansvarige menar att det inledande arbetet i samarbete med kunden ökar 
chanserna att få sin offert accepterad.  
 
Churchill et al (2000, s 60 ff) har utvecklat en process som har till avsikt att bedöma vilka 
kunder som är viktigast och var resursallokering ska prioriteras. Baserat på den tjänst som 
erbjuds bör säljaren enligt författarna försöka identifiera nyckelpersoner, dess 
önskningar, relativt inflytande samt skapa intresse inom organisationen. Författarna 
menar att detta sedan utgör grunden till att kvalificera projektet för fortsatt arbete. Nästa 
steg är enligt författarna att företaget presenterar själva försäljningserbjudandet. Det 
gäller enligt försäljningschefen och försäljaren att tidigt identifiera affärsmöjligheter för 
att sedan kunna göra besök och demonstrationer för att tillgodose kundens behov. Det är 
enligt försäljningschefen och teknikchefen en löpande verksamhet att hålla reda på 
affärsmöjligheter och kontaktpersoner hos kunden. Försäljningschefen och försäljaren 
beskriver att Omega försöker identifiera eventuella problem hos företaget tidigt för att 
snabbt kunna dra igång projekt, vilket inte riktigt överensstämmer med Churchill et al 
(2000, s 60 ff) beskrivna process. Det näst sista steget är enligt Churchill et al (2000, s 60 
ff) att avsluta försäljningen, vilket innebär att kunden skriver på kontraktet. Ingen av 
respondenterna ser detta som en definition på ett steg i processen. Churchill et al (2000, s 
60 ff) menar vidare att säljarens jobb fortsätter med uppföljning av leverans, kvalitet och 
betalning. Respondenterna menar dock att säljarens grad av involvering minskar, för att 
istället enligt säljaren koncentrera sig på relationsbyggande. 
 
Persson (1999) förklarar att det sista steget i försäljningsprocessen, som han benämner 
customer care, innefattar indirekta kontakter med kunden (exempelvis telefon, post och e-
post). Kundkontoansvarige å sin sida föredrar telefon eller direkt kontakt genom 
personliga möten, då han anser brev vara för opersonligt. Försäljningschefen och 
försäljaren förklarar att de håller kontakten med alla möjliga kommunikationsmedel. 
Churchill et al (2000, s 62 f), Persson (1999) samt Shapiro och Posner (1976) anser att 
försäljaren genom denna kontakt försäkrar sig om att den sålda produkten genererar de 
utlovade resultaten. Kontakten ger även säljaren möjlighet att få till stånd merförsäljning 
samt informationsmöjligheter om nya produkter. Teknikchefen ser tydligt att kontakten i 
eftermarknaden ökar chanserna att finna merförsäljning.  
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Wortuba (1996) anser att säljaren bör fokusera på att upprätthålla relationen med kunden 
och ser även att säljaren är den person som ska inneha kunskap om vad kunden värderar. 
Samtliga respondenter delar i detta fall Wortubas uppfattning. 
 
Churchill et al (2000, s 62 f) hävdar att det är säljaren och/eller medlemmarna av 
säljteamet som ska övervaka installation av utrustning, utbilda kundens anställda i 
produkten samt försäkra sig om tillräckligt underhåll. Shapiro och Posner (1976) menar 
att säljaren för detta ändamål bör utveckla långsiktiga planer. Försäljningschefen och 
försäljaren å sin sida menar att det beror på projektets karaktär om säljaren är involverad i 
dessa processer eller inte. Det är enligt respondenterna vanligt att säjaren för detta istället 
ersätts av en projektledare. Försäljaren poängterar dock att säljaren alltid finns med i hela 
projektet som en erfarenhetsbank. Alla fyra respondenter menar istället att installation, 
service och underhåll sköts av respektive deltagare i projektgruppen, där avdelningarnas 
olika representanter har givna ansvarsområden. De fyra respondenterna menar att man 
utvecklar ett antal olika planer, men medger samtidigt att man vid vissa tillfällen kunde 
vara mer fokuserad i detta arbete. 
 
För att planeringsprocessen med den individuella kundplanen ska fungera hävdar Shapiro 
och Posner (1976) att kunden måste involveras vid utformandet av denna. Författarna 
menar vidare att säljarna måste lokalisera lokala förespråkare inom det köpande företaget, 
som ytterliggare kan stärka säljarens argument. Wotruba (1996) å sin sida menar att detta 
är en uppgift för hela det säljande företaget. Ingen av de fyra respondenterna förklarade i 
detalj hur kunden eventuellt involveras i utformandet av kundplanen, men kundkonto-
ansvarige uttryckte en beklagan över att kunden engageras för lite i detta arbete. 
Kundkontoansvarige har dock en vision om att i framtiden ändra på detta. Vad gäller 
lokala förespråkare inom den köpande organisationen var detta inget som de fyra 
respondenterna kände igen. Försäljningschefen och försäljaren menar dock att företags 
representanter håller en kontinuerlig kontakt med funktionsansvariga, specialister samt 
handläggare inom det köpande företaget. Wortuba (1996) anser att säljaren måste skapa 
en relation baserad på förtroende och ömsesidiga fördelar för de involverade parterna, 
något som även samtliga fyra respondenter anser.  
 
Tikkanen och Alajoutsijärvi (2002) påpekar att kunden knappast repeterar sitt köp om 
hans förväntningar inte uppfyllts varför kundtillfredsställelse bör eftersträvas för att skapa 
kopplingar och hängivenhet mellan de engagerade parterna. Att det är viktigt att 
tillfredställa kundens behov är något som försäljningschefen och försäljaren instämmer 
med. Kundkontoansvarige förklarar att det inom Omega kontrolleras kontinuerligt om 
produkterna generar önskvärda resultat. Enligt kundkontoansvarige inkluderas det ofta i 
avtalen att Omega får betala vite utifall att prestandakrav inte uppfylls. 
 
Konceptet om customer care tenderar enligt Shapiro och Posner (1976) att hålla 
konkurrenterna borta, då kundens folk oftast är upptagna i arbetet med den nuvarande 
säljaren. Försäljningschefen och teknikchefen är av samma uppfattning och anser att det 
inte finns något fullgott sätt på vilket man kan hålla konkurrenter borta, men anser att 
skapandet och upprätthållandet av goda relationer med kunden är viktigt. Det är enligt 
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Wilson (1975) enklare att underhålla produktiva och etablerade kundkontakter än att söka 
skapa nya. Även de fyra respondenterna delar denna uppfattning. 
 
Wotruba (1996) anser att den bedömning som säljare traditionellt ger i form av 
förväntade försäljningsintäkter kommer att vidgas. Författaren menar att den kvantitativa 
informationen som säljarna i dagsläget tillför inte kommer att vara tillräcklig i dess 
framtida roll. Säljaren måste enligt författaren inkludera kvalitativ information för att 
kunna förutspå kundens framtida omgivning och att kunna dra slutsatser kring kundernas 
framtida behov och problem. Försäljningschefen och försäljaren menar att försäljarna 
används till att förutspå kundernas framtida behov och problem. Försäljningschefen och 
säljaren förklarar att det är vanligt att säljaren frågar kunderna om deras synpunkter och 
potentiella intresse i nya produkter. Försäljningschefen och försäljaren menar att man på 
detta sätt skapar en bild av hur stor markanden är för nya produkter. Teknikchefen 
berättar att man genom att identifiera behov och bygga vidare på dessa hos kunderna vid 
kundbesök samt under service- och underhållsarbete sysslar med en form av anpassad 
säljning. 

5.2 Tvärfunktionella team 
Teamsammansättningen i ett säljteam kan enligt Blessington (1989) innefatta både 
säljande och icke-säljande personal från alla funktioner inom det säljande företaget, vilka 
leds av en person som stakar ut strategin och koordinerar informationsflöden. Författaren 
menar vidare att det också vanligt att teamet är temporärt och att den därmed upphör efter 
det att köparens behov uppfyllts. Moon och Armstrong (1994) och Möller och Wilson 
(1995, s 8) anser att ett selling center är en spegling av köpbeslutsgruppen. Hutt, Johnston 
och Ronchetto (1985) samt Möller och Wilson (1995, s 8) ser medlemskapet i ett selling 
center som temporärt, där Hutt, Johnston och Ronchetto (1985) och Moon och Armstrong 
(1994) menar att individer går med i och lämnar gruppen efter behov. Utöver ett selling 
center anser Moon och Armstrong (1994) att företag också nyttjar en 
kärnförsäljningsgrupp (jämför engelskans Core Selling Team). Det säljande företaget 
bildar enligt Moon och Armstrong en kärnförsäljningsgrupp för varje köpande 
organisation som företaget betjänar. Försäljningschefen, försäljaren och kundkonto-
ansvarige förklarar att det för större kunder finns färdigsammansatta, permanenta 
säljteam, men att det för vissa affärsmöjligheter är lämpligt att handplocka folk med olika 
kompetenser för att sätta samman ett temporärt säljteam (så kallat Capture Team). 
Respondenterna förklarar också att denna personal kommer från olika funktioner och 
hierarkiska nivåer. Enligt respondenterna leds de olika teamen av en projektledare. 
Kundkontoansvarige påpekar att det också är möjligt att man engagerar partners utanför 
Omega för vissa tjänster. Försäljningschefen menar att den sammansatta gruppen består 
av individer från olika hierarkiska och funktionella nivåer, allt beroende på 
försäljningstillfällets natur. Försäljaren påvisar tillfällen där även ledningspersonal 
engagerats i projektet för att på ledningsnivå knyta kontakt med Omegas moderbolag och 
andra stora koncerner. 
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATS 
Samtliga tre inom teorin presenterade försäljningsprocesser beskriver en process av 
logiska steg för industriell försäljning. Wilson anser i sin modell att föregående steg 
måste lösas innan lösningen av nästa steg kan ta vid. Även om de två andra modellerna 
inte explicit uttrycker att lösningen av stegen sker kronologiskt ligger det nära till hands 
att anta att så är fallet. Exempelvis är det omöjligt att kvalificera en kund om kundkontakt 
saknas eller avsluta en försäljning innan diskussionen kring försäljningens attribut 
fastställts. I studien av Omega har vi funnit att företaget förvisso använder sig av något 
som skulle kunna karaktäriseras som en process, men stegen är inte klart avgränsade.  
 
Respondenterna framhåller hur viktigt det är att underhålla och bygga på relationen 
eftersom relationen är en inkörsport till nästa försäljning. Dessutom förhåller det sig så att 
företaget på alla nivåer arbetar med relationer för att skapa förutsättningar för framtida 
försäljning samt merförsäljning i form av exempelvis service och nya lösningar. 
Möjligheterna att erhålla framtida upphandlingar förbättras enligt respondenterna om 
man har inarbetade och starka relationer med sina kunder. Den bransch företag Omega är 
verksam inom har dessutom en begränsad och mättad marknad, vilket medför att det är 
viktigt att säkerställa att man har inarbetade relationer med kunden.  
 
Den direkta och indirekta kontakten som uppkommer i slutet av försäljningsprocessen 
(customer care) är enligt undersökningen viktiga för företag, då man genom denna 
försäkrar sig om att produkterna genererar de utlovade resultaten. Ett misslyckande i 
denna kommunikation skulle sannerligen bli ödestiger, då relationen troligen skulle få sig 
en törn. Det har också visat sig att detta är viktigt för att få till stånd merförsäljning och 
för att även i fortsättningen kunna erhålla service- och systemavtal. 
 
Undersökningen har även bekräftat att det är säljarens uppgift att fokusera på att 
upprätthålla relationen med kunden. Detta ser vi som naturligt då det är säljaren som 
startar upp och söker nya försäljningsmöjligheter. Säljaren fasas förvisso ut en bit in i 
försäljningsprocessen, men tanken bakom detta är att säljaren ska koncentrera sig på 
nästa försäljningstillfälle och kan därmed anses vara rättfärdigat. Studien visar även att 
det inte är ovanligt att säljaren lämnar över till projektledare vid installation av 
utrustning, utbildning samt underhåll. Säljaren finns dock alltid kvar som en 
erfarenhetsbank. Istället sköts respektive uppgift av respektive deltagare i projekt-
gruppen. För detta arbete finns utarbetade planer. Det är i vår mening en förutsättning att 
säljaren har en ingående relation för att kunna utföra sitt jobb på bästa sätt. Vidare finner 
vi det essentiellt att säljaren och kunden även utvecklar ett ömsesidigt förtroende. 
 
Studien påvisar även att relationsarbetet har till uppgift att förhindra konkurrenter att 
komma in på marknaden. Om kundens personal och verksamhet är uppbunden kring 
nyttjandet av företagets produkter är det mycket svårare för inte bara nyetablerare utan 
även för andra aktörer på marknaden att överta företagets kunder. Vi ser detta som ett 
resultat av att marknaden och de system som efterfrågas är komplexa till sin karraktär. En 
av respondenterna, kundkontoansvarige, anger att det inte är ett problem att få reda på när 
kunderna har problem eftersom att klagomål inte är något man håller borta. Detta ser vi 
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som ett något nonchalant uttalande, då det inte alltid är säkert att kunden klagar. Om 
kunden först visar sitt misstycke genom att byta leverantör är det förstås ett nederlag för 
företaget. I diskussionerna kring att hålla borta konkurrenter från marknaden kan detta 
vara en möjlighet att tappa marknadsandelar.  
 
Vad gäller de tvärfunktionella teamens arbete i försäljningsprocessens avslutande steg är 
vårt empiriska material begränsat. Detta beror helt enkelt på att försäljningsprocessen hos 
Omega inte avslutas med ett kundvårdande steg. Istället pågår de tvärfunktionella 
teamens arbete kontinuerligt under hela försäljningsprocessen. En annan aspekt som 
studien visar är att företags teamsammansättning både är av temporär och permanent 
karaktär och innefattar folk från företagets olika funktionella samt hierarkiska nivåer. Det 
är inte heller ovanligt att ledningspersonal från företaget dras in i försäljningsprocessen 
för att få till stånd en affär. I det undersökta fallet är detta ett resultat av att företaget 
anpassar sig till sina kunders behovskomplexitet. De produkter som företaget säljer 
kräver att personer med olika kompetens är delaktiga i processen och att besluten ofta tas 
högt upp i organisationerna medför att det säljande företaget måste bearbeta höga 
beslutsfattare. Vi anser även att det är rationellt att genom så kallade Capture teams ta till 
vara på särskilda affärsmöjligheter, särskilt då varje affär är viktig, både ur inkomst- och 
marknadssynpunkt. Denna kontakt kan i vårt undersökta fall ibland genomföras av 
säljarens egen högt uppsatta personal. 
 
Vår undersökning har visat att kundkontakten karaktäriseras av en väldigt informell 
kommunikationsmetod. Kontakter med kunder i relationsbyggande syften är i alla fall 
väldigt formella, medan kommunikationen i upphandlingssituationen är väldigt formell. 
Detta informella kundkontaktsskapande kan i vår mening vara ett resultat av att studien 
genomförts i Norrland. Det kulturella klimatet som ibland påstås karaktärisera 
norrlänningar kan vara en orsak bakom att denna uppsats funnit att kontaktskapandet är 
informellt. Vi tycker oss se att företagets erbjudandesortiment är utvecklat för att 
bibehålla relationen med kunden, där man efter försäljning av exempelvis ett system 
tillhandahåller installation, service och underhåll. Under dessa processer söker Omega 
finna tillfällen och möjligheter till olika former av merförsäljning. Förr eller senare 
kommer kunden, på grund av slitage och/eller teknologisk utveckling, att behöva ett nytt 
system. Då Omega har folk på plats hos kunden samt en inarbetad relation där parterna 
känner förtroende för varandra, kan Omega i ett tidigt skede bli medvetet om 
försäljningstillfällen hos kunden innan en formell förfrågan går ut till samtliga aktörer. 
Genom att bistå kunden med det inledande kalkyl- och budgeteringsarbetet kan Omega 
ytterligare öka sina möjligheter att vinna upphandlingen. 
 
I vår studie ser vi inte klart och tydligt en försäljningsprocess som överensstämmer med 
någon av de i teorin presenterade. I vår mening har de i teorin berörda processerna inte 
nog betonat den långsiktiga relationsaspekten. En process där inte relationen utgör en 
kärna i processen är enligt vad vi har funnit inte komplett. Istället anser vi att 
försäljningsprocessen är en långsiktig process där relationen utgör kärnan inom vilken 
transaktioner uppstår löpande (se figur 6.1), vid exempelvis service eller installation av 
nya system. Vi har därför tagit ett steg tillbaka och ämnar illustrera hur transaktioner som 
helhet är en del av den långsiktiga relationen. Vår modell åskådligör således inte varje 
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steg i processen. Det som dock fallerar i denna modell är att om en relation ska kunna 
utgöra kärnan som transaktionerna uppstår i måste en relation existera. Ett företags 
inledande transaktioner med en ny kund kan därmed inte följa samma mönster. I detta fall 
torde det vara så att de första transaktionerna medför att relationen uppstår, men i vilken 
fas av transaktionen uppstår den? Skapas relationen först när varan är levererad eller 
redan när offerten besvaras? Hur växer relationen sig starkare? Dessa frågor är dock inte 
vad vår studie har haft för avsikt att studera, vilket medför att vi inte gör några vidare 
påståenden kring denna företeelse. Vår studie indikerar däremot att alla steg i 
transaktionsprocessen inte alltid är en del av processen. I vissa fall upptäcker företag en 
ny affärsmöjlighet genom att de i relationen noterar nya behov och/eller problem, men i 
andra kan affären initieras av kunden. Detta är något som en process i så fall 
nödvändigtvis måste illustrera. 
 

 
 

Figur 6.1. Industriella försäljningsprocessen 
 
En ytterliggare aspekt är frågan huruvida en försäljningsprocessmodell ska detaljera vem 
som gör vad. Vem är exempelvis per definition säljare? I vår studie framkom det att i 
stort sett vem som helst som har kontakt med kunden kan agera säljare genom att vara 
lyhörd och föreslå lösningar på problem hos kunden. Problemen kan även vara av sådan 
karaktär att kunden inte är medveten om dessa och därmed måste informeras och 
uppmärksammas. Den typ av mer- och nyförsäljning kan verka positivt för att 
ytterliggare stärka relationen. 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att studera om det är en uttalad strategi för företag att alla 
anställda som jobbar på fältet lär känna funktionsansvariga i kundens bolag i avsikt att 
bygga en relation. Frågor som vi ställer oss är huruvida de anställda uppmanas att ta 
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kontakt med och lära känna dessa samt om det är något företag arbetar med i 
rekryteringsavseende för att försäkra sig om att de anställda är lämpade att skapa och 
bibehålla relationer. I detta avseende skulle det även vara intressant att replikera 
undersökningen i andra delar av Sverige för att se om även deras kundkontakt 
karaktäriseras av tvärfunktionalitet. Den geografiska aspekten är även något som skulle 
vara intressant att studera vad det gäller den informella kommunikationsformen, vilket vi 
misstänker kan vara ett resultat av den omgivning i vilken studien genomförts. Det skulle 
även vara intressant att studera andra branscher. Nästa steg i att skapa en fungerande 
process torde dock vara att utkristallisera stegen samt att utvärdera när relationen uppstår. 
 
Det skulle även vara betydelsefullt att undersöka varför forskningen kring den 
industriella försäljningsprocessen är så pass begränsad. Varför väljer forskare inte att 
specialisera sig i detta? Inköpsprocessen, som är försäljningsprocessens motpart, är ju 
trots allt väl undersökt. Är försäljning tabu eller är det rent av så att försäljningsinriktade 
akademiker beger sig ut i arbetslivet istället för att forska? 
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INTERVJUGUIDE 
 
Hur går er försäljning till? 
 
Hur håller ni kontakt med kunden? 
 
Vem håller kontakt med kunden? 
 
Vad görs för att tillfredsställa kunden? 
 
Är säljarna involverade vid installation av produkten? Erbjuds någon utbildning och 
underhåll? 
 
Kontrollerar ni att produkten genererar önskvärda resultat efter försäljningen? 
 
Ser ni någon koppling mellan att följa upp försäljningen och att sälja framtida produkter? 
 
Strävar ni efter att upprätthålla relationen med kunden? 
 
Händer det att relationen mellan köpare och säljare växer till att bli en personlig relation 
snarare än en strikt affärsmässig relation? Om så, hur påverkar detta försäljningen? 
 
Hur får ni information om vad kunden värderar och uppskattar med produkten? 
 
Använder ni er av denna information internt? 
 
Finns någon plan för försäljningen som helhet? För varje individuell kund? 
 
Görs någon form av utvärdering av försäljningen? Om så, hur används denna? 
 
Anser ni att kundvård är en uppgift endast för säljaren eller för hela företaget? 
 
Anser ni att genererandet av intäkter är en uppgift endast för säljaren eller för hela 
företaget? 
 
Används försäljarna till att förutspå kundernas framtida behov och problem? 
 
Är försäljningens huvudfunktion att sälja till nuvarande eller nya kunder? 
 
Hur hanterar ni hotet från konkurrenterna? 
 
Använder ni er av försäljningsteam? 
 
Hur avgör ni vilken sammansättning (funktionell och hierarkisk) ni ska ha på teamet? 
 
Är teamsammansättningen permanent eller temporär? 



 

 
Fyller teamet någon kundvårdande funktion? 
 
Har ni några andra funktioner/avdelningar inom företaget som arbetar med kundvård? 




