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Abstract 
Background and Purpose: In today's society many markets are characterized by 
oversupply and saturation. It has created a situation where businesses must act to 
differentiate themselves, which many do by supplementing their commodity products 
with services. However, there are trends in the market that indicates that it seems to be 
more complicated to sell commodity products with complementary services, than it is to 
sell only commodity products. Our purpose with this paper was to create a greater 
understanding of what is occurring in the distribution when a company chooses to 
undergo a shift as above to increase their differentiation. 
 
Design and Methods: In order to increase the understanding in accordance with our 
purpose, we have conducted a qualitative study on the phenomenon and designed it as a 
case study. We conducted an empirical study in which we have used RingUp, which is a 
big chain in the telecom market. RingUp is a player who has completed the shift above, 
and is experiencing a situation where sales of the new complementary services have not 
achieved the results that they had hoped for. 
 
Results and Conclusion: After we conducted interviews with salespeople from various 
retailers within RingUp and processed the information with relevant theory. We could 
conclude that the major factor that comes into play is the sellers' attitude to the sale of 
complementary services and how a business must succeed in creating incentives for its 
sales force that goes hand in hand with their operational objectives. 
 
The study's value: Our study contributes to the research of the phenomenon of 
complementary services when it comes to the distribution of these. This study is 
interesting for companies aiming to implement a shift towards sales of complementary 
services because it demonstrates the need for preparation before making the shift, if they 
want to be more successful. 
 
This paper is written in Swedish. 
 
 
Keywords: Complementary services, Successful salespeople, Incentives, Control 
systems, Commission. 
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Sammanfattning 
Bakgrund och Syfte: I dagens samhälle präglas många marknader av överetablering och 
mättnad. Det har skapat en situation där företagen måste agera för att differentiera sig, 
vilket de gör genom att komplettera sina varuprodukter med tjänster. Det finns däremot 
tendenser på marknaden som tyder på att det verkar vara mer komplicerat att sälja 
varuprodukter med kompletterande tjänster, än att endast sälja enskilda varuprodukter. 
Vårt syfte med uppsatsen var att skapa en större förståelse för vad som inträffar i 
distributionsledet när ett företag väljer att genomgå ett skifte enligt ovan, för att öka sin 
differentiering gentemot sina konkurrenter. 
 
Design och metod: För att öka förståelsen i enlighet med vårt syfte har vi genomfört en 
kvalitativ studie kring fenomenet där vi valt att designa den som en fallstudie. Vi har 
genomfört en empirisk studie där vi har utgått ifrån RingUp som är en stor kedja på 
telekommarknaden. RingUp är en aktör som har genomfört ovanstående skifte och som 
upplever en situation där försäljningen av de nya kompletterande tjänsterna inte har 
uppnått det resultat som de hade hoppats på. 
 
Resultat och slutsats: Efter att ha genomfört intervjuer med säljare från olika 
återförsäljare inom RingUp-kedjan, bearbetades den informationen med relevant teori. Vi 
kunde dra slutsatsen att den huvudsakliga faktorn som spelar in, är säljarnas inställning 
till försäljning av kompletterande tjänster och hur en företagsledning måste lyckas skapa 
incitament för sin säljorganisation som går hand i hand med deras mål för verksamheten. 
 
Studiens värde: Vår studie har kompletterat forskningen kring fenomenet kompletterande 
tjänster när det kommer till distribueringen av dessa. Den här studien är intressant för 
företag som syftar till att genomföra ett skifte mot försäljning av kompletterande tjänster, 
eftersom vi i vår studie visar att det krävs förberedelser för att lyckas bättre.  
 
 
Nyckelord: Kompletterande tjänster, Framgångsrika säljare, Incitament, Kontrollsystem, 
Provision. 
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Definitioner 
 
Kompletterande tjänst En tjänst som tagits fram som ett komplement till en varuprodukt. 
Varuprodukt  En enskild materiell produkt. 
Produkt Ett sammansatt erbjudande som säljs, exempelvis en kombination av en 

varuprodukt och en kompletterande tjänst. 
B2B   Försäljning mellan företag, business-to-business. 
B2C   Försäljning mellan företag och konsument, business-to-consumer. 
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1 Inledning 
Inledningsvis beskrivs situationen på dagens marknader och de förändringar som pågår. 
Vi kommer sedan att problematisera kring vad den här förändringen har gett för 
konsekvenser och på så vis utarbeta undersökningens forskningsfråga och syfte. 
Avslutningsvis följer forskningens avgränsning samt disposition. 
 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
Redan på 1970-talet skrev Shostack (1977) att det existerade en dominans av tjänster i 
den amerikanska ekonomin. Även Bitner och Brown (2008) menar att tjänster idag är 
framträdande i världens mest avancerade länder och tar precis som Shostack (1977) upp 
USA som exempel, vars BNP och arbetskraft år 2008 bestod till 80 procent av tjänster. 
Andra forskare som sympatiserar med idén om att tjänster är den dominerande 
inriktningen i dagens samhälle är Bitner, Ostrom och Morgan (2008):  
 

”Companies, governments, and universities worldwide have recently 
awakened to the realization that services dominate global economies and 
economic growth.” (Bitner, Ostrom & Morgan, 2008, s66) 

 
Men trots den rådande dominansen och tillväxten av tjänster lägger myndigheter och 
företag inte lika mycket resurser på utveckling av tjänster i jämförelse med materiella 
varuprodukter (Brown, Sichtmann & Musante, 2011). Enligt Hussain och Gunasearan 
(2001) anser dock många forskare att försäljning av tjänster är lika viktigt som 
försäljning av enskilda varuprodukter. Det tydliggörs enligt Jacob och Ulaga (2008) på 
företagsnivå då fler och fler företag väljer att implementera olika sorters kombinerade 
erbjudanden i sin produktportfölj. Men det innebär inte nödvändigtvis ökade intäkter eller 
högre marginaler, eftersom en övergång från en huvudsakligen varuproduktinriktad 
försäljning till mer tjänsteinriktad försäljning kräver god tjänstekompetens och 
innovationsförmåga hos företagen, vilket inte alltid är lätt att uppnå (Jacob & Ulaga, 
2008). 
 
Enligt Umayaparvathi och Iyakutti (2012) präglas idag många marknader av hög 
konkurrens, överetablering och mättnad. Något som de menar gör att det blir svårt för 
företag att överleva på de här marknaderna, vilket leder till att företagarna hamnar i en 
situation där de ständigt stöter på nya utmaningar. För att överleva som aktör på de här 
marknaderna måste du enligt Chen och Cheng (2012) differentiera dig på något sätt 
gentemot dina konkurrenter. Brown, Sichtmann och Musante (2011), liksom Jacob och 
Ulaga (2008), diskuterar hur företag som haft ett tidigare fokus på försäljning av enskilda 
varuprodukter börjat komplettera dessa med tjänster. 
 
Telekomindustrin är en bransch som i allra högsta grad upplever en komplex situation, 
enligt Umayaparvathi och Iyakutti (2012), på grund av att utbudet av produkter är stort 
och där det till varje enskild produkt finns flertalet leverantörer. Förhållandet gör att det 
blir svårare för leverantörer att behålla sina befintliga kunder. En risk med större 
kostnader uppstår eftersom det är dyrare att skaffa nya kunder än vad det är att behålla 
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befintliga. Det gör att aktörerna i telekombranschen står inför en svår situation där de bör 
agera (Umayaparvathi & Iyakutti, 2012). Ytterligare två forskare som diskuterar 
problemet med överetablering och mättnad på telekombranschen är Chen och Cheng 
(2012) som poängterar vikten av att skaffa sig lojala kunder i samband med den ökade 
mättnaden på marknaden. Problemet ovan har under ett par år varit ett diskuterat ämne, 
vilket Engfors (2008) belyser i sin artikel från 2008, där det står att telekommarknaden 
skulle rasa i Västeuropa år 2009 på grund av att telekominfrastrukturen i de mest tekniskt 
utvecklade länderna var mättad. 
 

1.2 Problematisering 
Att skapa kombinationer av varuprodukter och tjänster är en handling som företag gör för 
att differentiera sig, vilket ökar chanserna att kunna behålla sina kunder i större 
utsträckning, samt underlätta för rekryteringen av nya (Brown, Sichtmann & Musante, 
2011). Att utöka sin produktportfölj med kompletterande tjänster ökar differentieringen 
på grund av att en tjänst, enligt Heskett, Sasser och Schlesinger (1997) är mindre synlig 
än en varuprodukt. Det går att se och röra en varuprodukt för att skaffa sig en bild av 
kvalitet och nytta, något man inte kan göra med en tjänst. Författarna diskuterar vidare att 
en tjänst vanligtvis är mer beroende av specifik arbetskraft och kunskap, vilket gör det 
komplicerat för andra företag att kopiera en tjänst. De här aspekterna medför att en tjänst 
fungerar som ett vapen mot konkurrenterna och följaktligen skapar konkurrensfördelar på 
marknaden (Heskett, Sasser & Schlesinger, 1997). Olla och Patel (2002) har identifierat 
ett behov av att komplettera varuprodukter med tjänster för att på så sätt kunna bekämpa 
den ökade konkurrensen samt förhindra en potentiell stagnerande innovation. Shelton 
(2009) diskuterar den här sortens paketeringar och exemplifierar det med företaget Tom 
Tom, som är en ledande leverantör av navigationsenheter. Tom Tom valde att 
komplettera sina enheter med en innovativ tjänstelösning i form av möjligheten till 
uppdatering av kartorna med väginformation, så som tillfälliga vägbyggen. De har tagit 
sin basvaruprodukt och skapat en produkt med en kompletterande tjänst som gör att 
produkten bättre möter konsumenternas behov (Shelton, 2009).    
 
Enligt Chesbrough (2011) har det visat sig mer komplicerat att sälja kompletterande 
tjänster än att endast sälja enskilda varuprodukter. Författaren menar vidare att när ett 
företag rör sig från en varuproduktinriktad verksamhet till att arbeta mer med tjänster 
kommer de med allra största sannolikhet att stöta på olika problem och utmaningar. De 
här problemen och utmaningarna har visat sig vara omfattande inom telekombranschen. 
Det annonserades ett pressmeddelande från Konsumentverket år 2011, där en 
enkätundersökning med 3000 respondenter genomförts. Telekombranschen hade inte 
lyckats skapa produktkombinationer som konsumenterna förstod sig på 
(Konsumentverket, 2011). 
 
Bitner, Ostrom och Morgan (2008) diskuterar i sin studie att de är förvånade över att 
forskningen kring tjänster och informationen angående de svårigheter som uppstår när det 
kommer till tjänsters innovation är så pass obefintlig. De menar att det finns stora luckor i 
forskningen av ämnet, trots de tydliga trenderna på marknaden och vikten för förståelse 
av tjänster i dagens ekonomier. Även forskare som Weissenberger-Eibl och Koch (2007) 
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skriver om ovanstående trender. De anser att ett fokus bör läggas på tjänstesektorn för att 
öka företagsproduktiviteten. De sympatiserar med Bitner, Ostrom och Morgan (2008) 
kring luckor i tjänsteforskningen och menar att orsaken till dem ligger i svårigheten i att 
uppnå en god förståelse för ämnet. 
 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att få en ökad förståelse om de olika problemen som uppenbarar sig 
när en säljare ska gå från att sälja enskilda varuprodukter, till att även sälja 
kompletterande tjänster.  
 

1.4 Forskningsfråga 
Varför är det svårare att sälja varuprodukt med kompletterande tjänst, gentemot en 
enskild varuprodukt? 
 

1.5 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa oss från kundperspektivet i konsumtionsledet. 
 

1.6 Disposition 
Kapitel 1 – I det här kapitlet beskrivs uppsatsens ämnesområde och hur situationen ser ut 

i samhället. Det leder vidare till en diskussion kring problemet som sedan 
leder fram till forskningens syfte och frågeställning samt den avgränsning 
som har gjorts. 

 
Kapitel 2 – I det här kapitlet redogör vi för hur vi har gått till väga och varför vi har gjort 

som vi har gjort. Vi diskuterar även forskningens tillförlitlighet samt 
reflekterar över olika scenarion som har påverkat, eller hade kunnat påverka 
forskningen positivt eller negativt. 

 
Kapitel 3 – I det här kapitlet genomför vi en behandling av den befintliga teori som finns 

kring forskningens valda fenomen. 
 
Kapitel 4 – I det här kapitlet beskrivs företaget som har använts i den empiriska studien, 

samt deras kompletterande tjänst som de levererar till sina kunder. Vi 
beskriver studiens respondenter samt redogör resultatet av intervjuerna. 

 
Kapitel 5 – I det här kapitlet ställer vi den teori som har behandlats i kapitel 3 mot den 

data som samlats in genom vår empiriska studie i kapitel 4. Teorin och 
empirin har sedan bearbetats och analyserats. 
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Kapitel 6 – I det här kapitlet diskuterar vi olika slutsatser som vi har dragit utefter teorin i 
kapitel 3, empirin i kapitel 4 och analysen i kapitel 5. Vi avslutar med att 
redogöra för hur forskningen kan tas vid efter den här studien.  
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2 Metod 
I det här kapitlet kommer vi att redogöra för hur vi har gått tillväga i vår forskning. Vi 
kommer att diskutera studiens vetenskapliga design, upplägg och ansats. Vi kommer även 
att redogöra för hur vi valt att genomföra vår empiriska studie och varför. Avslutningsvis 
diskuteras forskningens tillförlitlighet utefter tre aspekter samt en reflektion över 
metodvalet. 
 

2.1 Design 
Vi har under genomförandet av vår studie haft god access in i en stor kedja inom 
telekombranschen. Det har medfört att vi har haft möjlighet att kontakta valfria säljare 
från alla fyrtio företag som ingår i kedjan. Vi har valt att endast fokusera på den här 
företagskedjan i vår studie på grund av vår goda access, samt att den består av 
individuellt ägda bolag utspridda runt om i landet, vilket gav oss en bredd utan att vi 
behövde hitta fler aktörer på telekombranschen. Det har bidragit till att vi har designat vår 
forskning som en fallstudie, då en sådan i grunden vanligtvis baseras på en detaljerad och 
grundlig undersökning av ett enstaka fall, där forskningen berör det enstaka fallets 
komplexitet och natur (Stake, 1995). 
 

2.2 Kvalitativ metod 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie vilket innebär att vi har tolkat och skildrat 
ett fenomen (Bryman, 2011). En kvalitativ studie har en kunskapsteoretisk ståndpunkt 
som ibland framställs som interpretativistisk, alltså tolkande och innebär ett fokus på hur 
man förstår en social verklighet, efter hur de delaktiga uppfattar verkligheten i den miljö 
som de befinner sig i. Den kvalitativa metoden har även en ontologisk ståndpunkt som är 
konstruktionistisk, vilket innebär att det är ett samspel mellan individer som leder till 
sociala egenskaper (Bryman, 2011). 
 
Frankel och Devers (2000) menar att en kvalitativ studie är mer flexibel och dynamisk än 
en kvantitativ studie. Att göra en kvalitativ studie är att studera det som beskriver 
människors erfarenheter och situationer. Det kan även kopplas till Brymans (2011) 
diskussion kring att en forskare som anammar den kvalitativa synen på sin studie, ofta 
söker en så nära relation som möjligt med respondenterna för att denne ska kunna se 
världen ur deras ögon.  
 
Alternativet till en kvalitativ metod var en kvantitativ metod. Bryman (2011) beskriver att 
en kvantitativ metod i mångt och mycket handlar om insamling av numerisk data och att 
synen på verkligheten genom en kvantitativ metod, ofta blir väldigt objektivistisk. En 
skillnad som används vid skildringar av de båda metoderna, är att en kvalitativ studie 
beskriver fenomenet med ord, medan en kvantitativ studie beskriver med siffror 
(Merriam, 1994). 
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Våra förhoppningar var att vi skulle få en djupare förståelse för vårt valda syfte samt 
forskningsfråga, enligt 1.3 och 1.4. De är av sådan karaktär att en kvalitativ studie var 
bäst anpassad för oss då det krävde djupare svar från respondenterna än vad en 
kvantitativ studie hade medfört. 
 

2.3 Forskningsansats 
Vi har valt att använda oss av en abduktiv ansats i vår forskning, som är en växelverkan 
mellan den induktiva och deduktiva ansatsen (Johansson-Lindfors, 1993). Vi gjorde det 
valet på grund av att vi har använt oss av tidigare teorier som vi sedan bearbetat samman 
med insamlad data från vår empiriska studie. Vi analyserade och tolkade resultatet och 
med motiveringen att vi inte ville stänga några dörrar för tolkning och revidering av 
teorin, valde vi den abduktiva ansatsen framför den deduktiva som vi först såg som ett 
alternativ. 
 

2.4 Förstudie  
Vi började vår empiriska undersökning med att genomföra en förstudieintervju. Vi tog då 
kontakt med en säljare inom företagskedjan och berättade att vi ville genomföra en 
intervju i ett förstudiesyfte som skulle vara till grund för framtagandet av relevanta 
intervjufrågor. Vi upplyste dock respondenten om att intervjun kunde komma att ligga till 
grund för vår analys ändå. Den intervjun hade en mer ostrukturerad utformning, men 
frågor kring etik och tillförlitlighet följde samma riktlinjer som de senare empiriska 
intervjuerna. När vi genomfört förstudieintervjun ansåg vi inte bara att den gjort sitt syfte 
med utarbetningen av relevanta intervjufrågor, utan att den även gett mycket god 
information. Det medförde att vi valde att ha med den i analysen. 
 

2.5 Datainsamling 
Vi har i vår studie använt oss av teoretisk samt empirisk data. De teoretiska data som vi 
har använt består av vetenskapliga artiklar och forskningsstudier, vilken var betraktad 
som förtolkad. Informationen var av intresse då vi ville undersöka hur forskningen kring 
vårt valda fenomen såg ut, utifrån valda teorier. Empirisk data har samlats in genom 
intervjuer med sju stycken respondenter, vilken var betraktad som otolkad.  
 

2.6 Litteratursökning 
Vi har under tidens gång sökt upp och tagit del av vetenskapliga artiklar för att skapa en 
vetenskaplig grund för forskningen att stå på. De här vetenskapliga artiklarna har vi sökt 
upp genom användning av databaserna Summon och Business Source Elite, genom 
inloggning via biblioteket på Högskolan i Borås. Sökord som har använts är bland annat: 
Services, incentives, abstractness, successful salespeople, complementary services, trust, 
sales relations, control systems, behavior, innovation, performance, relationships, 
compensations, commission, intangible, evaluation, business-to-business, confidence. 
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Artiklarna har sedan hämtats från tidskrifter som: The Journal of Marketing, Business 
Horizons, California Management Review, Journal of Business & Industrial Marketing, 
Harvard Business Review, MIT Sloan Management Review, Journal of Marketing 
Research, Industrial Marketing Management, Journal of Applied Business Research, 
Journal of Marketing Theory and Practice, Education for health, European Journal of 
Marketing, Handbook of qualitative research, Journal of Business Strategy, Managing 
Service Quality, Journal of Personal Selling and Sales Management, Journal of Personal 
Selling & Sales Management, Decision Support Systems, International Journal of Project 
Management, American Business Law Journal, Cornell Hotel and Restaurant 
Administration Quarterly, Academy of Marketing Science. Journal, The Academy of 
Management Review, Compensation and Benefits Review, Telecommunications Policy, 
SCMS Journal of Indian Management, Research-Technology Management, Journal of 
Applied Social Psychology, Qualitative Research.  
 
För att skapa en tillräckligt bred vetenskaplig grund att stå på, har vi använt oss av 
relevanta vetenskapliga artiklars referenslistor. Det gjorde vi för att underlätta 
sökningsprocessen samt skapa en bredd inom de teorierna vi valt att belysa.  
 

2.7 Urval 
Glaser och Strauss (2006) menar att teoretisk mättnad är uppnådd när man genomfört sex 
till åtta intervjuer, något som vi valt att anamma. Vi har också valt att inte dela med oss 
av allt intervjumaterial, utan istället fokusera på det som är intressant för studien. Det här 
gjordes med stöd från Phillips och Hardy (2002), som menar att det är ett problem med 
för mycket detaljer för läsaren vid informationshantering och att man borde göra det 
lättförståeligt genom avgränsning och fokusering. 
 
Vi har använt oss av ett målinriktat urval. Vi gjorde det här på grund av att vi ville 
försäkra oss om att våra respondenter skulle vara relevanta för vår forskningsfråga 
(Bryman, 2011). Vi tog fram för forskningen intressanta säljarkategorier. De här 
kategorierna baserades på företagskedjans säljare. Vi kategoriserade dem utefter 
inställning till försäljning av den kompletterande tjänsten, samt graden av framgång när 
det kommer till försäljningssiffror. Vi valde sedan ut, i samråd med tre stycken personer 
med chefspositioner inom företagskedjan, säljare bland alla återförsäljarföretagen.  
 
Vi diskuterade alternativ till det målinriktade urvalet som skulle kunnat vara att 
genomföra ett sannolikhetsurval. Det hade skapat en situation som hade ökat 
generaliserbarheten i forskningen gentemot populationen säljare inom telekombranschen. 
Vi gjorde det aktiva valet att inte använda den urvalsmetoden då vi ville fånga de 
specifika säljarna utifrån våra uppsatta kategorier, samtidigt som generaliserbarheten 
ändå hade kunnat ifrågasättas då urvalet oavsett hade baserats endast på vår specifika 
företagskedjas säljkår. 
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2.8 Semistrukturerade intervjuer 
Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med de utvalda säljarna. Vi valde att 
utforma intervjuerna på det här viset då det skapade en viss öppenhet, samtidigt som det 
fanns vissa uppsatta riktlinjer. Genom att ha semistrukturerade intervjuer medförde det en 
bra balans mellan det strikta frågeformuläret som används i en strukturerad form och den 
helt öppna diskussionen som återfinns i den ostrukturerad (Bryman, 2011).  
 
Genom att som intervjuare belysa vissa ämnen och uppmuntra en inriktning för att få svar 
på det som behövs, skapade vi oss en bra empirisk grund att stå på. Ytterligare anledning 
till att en semistrukturerad form valdes diskuteras av Sofaer (2002), som menar att om 
intervjuarna innehar god bakgrundskunskap om ämnet, skapas förutsättningar för att 
utforska respondenternas svar ytterligare, genom att ställa följdfrågor. De här 
kunskaperna hade vi införskaffat genom dels egna tidigare erfarenheter av företagskedjan 
samt deras kompletterande tjänster och dels genom grundlig genomgång av tidigare 
forskning i ämnet.  
 
Vi hade även, som komplement till de semistrukturerade intervjuerna, fokuserade 
intervjuer i åtanke för att ytterligare återkoppla till den öppenheten vi sökte vid valet av 
intervjustruktur. Vi valde den strukturen då vi ansåg att den passade in bra i vår studie, då 
Bryman (2011) beskriver det på följande sätt vilket återkopplas till den öppenheten vi 
sökte vid valet av intervjustruktur:  
 

”… inrymmer öppna frågor till respondenter och som rör en specifik 
situation eller händelse som är av relevans för dem och av intresse för 
forskningen”(Bryman, 2011, s.206).  

 

2.8.1 Telefonintervjuer 
Återförsäljare inom den företagskedja vi har avgränsat oss till har en stor geografisk 
spridning i landet. Det tillsammans med vårt val av målinriktad urvalsmetod, medförde 
att vi för att kunna genomföra direktintervjuer, hade behövt röra oss över ett stort 
geografiskt område för att kunna träffa säljarna. Med tanke på våra förutsättningar när det 
kommer till tidsram valde vi att genomföra våra intervjuer med respondenterna per 
telefon.  
 
Vid valet av telefonintervjuer tog vi hänsyn till de potentiella för- och nackdelarna i 
jämförelse med direktintervjuer. Bryman (2011) diskuterar tre aspekter som bör tas 
hänsyn till vid genomföranden av telefonintervjuer. Den första aspekten berör 
förutsättningarna för genomförandet av en telefonintervju i det hänseendet att de 
tilltänkta respondenterna har tillgång till telefon. Den andra berör den potentiella 
information som kan utläsas från kroppsspråk som går förlorad. Den tredje berör risken 
för att en respondent avslutar intervjun när denne behagar. En risk som ökar då det är 
lättare att lämna på telefon, än då intervjuarna sitter med i rummet. Vi har tagit hänsyn till 
alla tre. Vi visste att vi inte skulle behöva oroa oss för att våra tilltänkta respondenter inte 
skulle ha tillgång till en telefon. Vi var medvetna om att vi skulle förlora informationen 
som kan utläsas från respondenternas kroppsspråk. Däremot ansåg vi inte att den 
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potentiella förlusten var av tillräckligt stor vikt för att inte fortgå med vårt val av att 
genomföra telefonintervjuer. Vi visste även att risken för att respondenten skulle lämna 
intervjun fanns. Däremot ansåg vi att risken var liten på grund av att vi innan hade 
kontaktat alla respondenter och bokat tid, informerat om övergripande frågor samt 
meddelat om tidsramen för intervjun.  
 
Bryman (2011) diskuterar även potentiella fördelar med telefonintervjuer som bland 
annat kan kopplas till att respondenter tenderar att vara mer ärliga på telefon, då vissa 
sociala spärrar släpper när intervjuare och respondent inte sitter i samma rum. Vi valde 
att genomföra telefonintervjuer med alla för- och nackdelar i åtanke. En avgörande faktor 
var däremot Sturges och Hanrahan (2004) som har genomfört en undersökning hur till 
vida det är någon skillnad i resultatet mellan telefon- och direktintervjuer, där deras 
slutsats är att det inte finns några märkbara skillnader. 
 

2.9 Etik 
Vid genomförandet av vår empiriska studie har vi varit i kontakt med flertalet 
respondenter. Det medförde att vi innan integration med dem diskuterade hur vi skulle 
hantera allt som har med etik att göra i vår studie, för att vara säkra på att våra 
respondenter inte for illa. 
 
Inför varje intervju var vi noggranna med att informera respondenten om syftet med vår 
studie och på så vis syftet med intervjun. Vi var tydliga med varför vi ville intervjua just 
honom eller henne och att de fick vara helt anonyma i arbetet, om de så önskade. Vi 
frågade också varje respondent inför intervjuerna om de gick bra att spela in samtalet, 
vilket vi också förklarade anledningen till. Vi förklarade att det dels skapade möjligheten 
för oss att kunna fokusera på intervjun snarare än att behöva lägga fokus på att anteckna 
och dels för att säkerhetsställa att korrekt information användes vid den senare analysen.   
 
Vi såg även till att återkomma till de respondenter som så önskade, efter att empirisk data 
från intervjuerna färdigställts. Det gjorde vi dels för respondenternas skull, då vi inte ville 
publicera något som de inte hade menat och dels för att kontrollera att vi inte misstolkat 
något. Det här skulle också bidra till att säkerhetsställa trovärdigheten i studien. 
 

2.10 Tillförlitlighet 
Vi har valt att inte diskutera validitet och reliabilitet i vår forskning med motiveringen att 
en tillämpning av dem förutsätter att det är möjligt att komma fram till en enda absolut 
sanning om den sociala verkligheten, enligt Guba och Lincoln (1994). De föreslår istället 
att andra mått används när det kommer till kvalitativa metoder, som till exempel 
tillförlitlighet, som delas in i olika kategorier som mer eller mindre motsvarar de olika 
kategorierna inom validitet och reliabilitet, men tar hänsyn till att det kan finnas fler än en 
absolut sanning av den sociala verkligheten. 
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2.10.1 Trovärdighet 
Trovärdigheten i en forskning när förutsättningarna är att det kan finnas flera tolkningar 
av den sociala verkligheten, är vad som ligger till grund för hur accepterad den kommer 
att bli (Guba & Lincoln 1994). Trovärdighet har vi skapat genom att följa de regler och 
riktlinjer som finns uppsatta för genomförandet av den här sortens forskning. Vi har 
återrapporterat för de personer som varit involverade i studien för att säkerhetsställa att vi 
har uppfattat deras verklighet på rätt sätt. Vi har även genomfört och tolkat all empirisk 
data tillsammans för att minska risken för feltolkningar 
 

2.10.2 Överförbarhet 
Kvalitativ forskning handlar ofta om att fokusera på något specifikt, som studeras 
noggrant, medan kvantitativ forskning ofta bygger på ett bredare spektrum (Guba & 
Lincoln 1994). Då vi har valt att gå på djupet inom en specifik företagskedja samt deras 
egen tilläggstjänst, kan det skapas ett förhållande där forskningens grad av överförbarhet 
till andra liknande miljöer kan ifrågasättas. För att skapa en så överförbar forskning som 
möjligt har vi därför försökt att framställa noggranna beskrivningar av den miljö vi har 
studerat, för att det sedan av läsaren utvärderas om det går att återkoppla till andra 
miljöer. 
 

2.10.3 Pålitlighet 
Pålitlighet bygger på att forskarna ser till att det finns kompletta och pålitliga 
redogörelser för vad som har gjorts under forskningens gång (Guba & Lincoln 1994). För 
att skapa en pålitlig forskning genomfördes det under tidens gång flertalet seminarium 
med handledare och andra uppsatsskrivare för att diskutera vad som gjorts, problem som 
uppstått samt lösningar på problemen.  
 

2.11 Närhet och distans 
Vi har under forskningsperioden haft ett förhållande där Johan Mentor varit involverad i 
verksamheten som ligger till grund för vår empiriska studie. Det beror på att Johan 
Mentors far, Lennart Mentor, besitter en chefsposition inom företagskedjan. Det gjorde 
att vi initialt ifrågasatte hur det skulle påverka oss. Vi har under studiens gång arbetat på 
ett sätt där Nicholas Heyman aktivt valt en distanserad synvinkel på den empiriska 
studien, för att motverka närheten som Johan Mentor har bidragit med. Vi har valt det här 
sättet, utifrån inspiration från Alvesson och Köping (2005), som i sin studie ”Med 
känslan som ledstjärna: en studie av reklamarbete och reklambyråer”, hade var sitt 
synsätt, där Alvesson distanserade sig helt från reklambyråerna i samband med att 
Köping observerade på nära håll. 
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2.12 Metodreflektion 
Efter att vi genomfört alla intervjuer bestämde vi oss för att vi ville ha kunskap om 
respondenternas erfarenheter och specifika yrkesroll. Det gjorde att vi vid ett senare 
tillfälle skickade ut ett mail till alla respondenterna. Vi lyckades att samla in den här 
informationen från alla utom en av respondenterna då denne inte gick att få kontakt med 
varken via mail eller telefon.  
 
Något som vi tror hade kunnat medföra användbar data till vår studie hade varit 
fokusgrupper. Vi har diskuterat det men valt att inte försöka genomföra den formen av 
gruppintervjuer. Det beror dels att på den geografiska spridning som återförsäljarna inom 
kedjan har. Det hade inte varit genomförbart att samla säljare från hela landet för ett 
fokusgruppsmöte. Det vi hade i åtanke var att försöka samla säljare från de olika 
kategorierna som befann sig inom korta avstånd. Vi ville dock inte låsa fast oss vid de 
säljarna om det skulle visa sig vara en mindre bra spridning mellan kategorierna.  
 
Vi diskuterade även att försöka genomföra fokusgrupper över konferenstelefon. Det var 
dock något vi valde bort, eftersom vi misstänkte att det inte hade gett samma resultat som 
ett vanligt fokusgruppsmöte. Det beror på att de olika säljarna inte är bekanta med 
varandra vilket hade kunnat hämma diskussionen på grund av att de inte hade kunnat se 
varandra. Det hade även komplicerat för den av oss som skulle agera moderator, samt 
komplicera processen att bearbeta den data som hade införskaffats, då risken att vi inte 
kan avgöra vem som hade sagt vad, hade varit stor. Vi ansåg att trovärdigheten hade 
kunnat ifrågasättas och gjorde därför det aktiva valet att bortse helt från fokusgrupper. 
 
Något som vi tror hade kunnat förbättra forskningen hade varit en bredare grund att stå på 
gällande vår empiriska studie. Vi anser att en komplettering av våra empiriska data kunde 
gjorts genom observationer av säljprocesserna hos återförsäljarna. Varför vi inte 
genomförde observationer berodde på problematiken kring den geografiska spridningen 
samt våra resurser.  
 
Något som vi har funderat över och som kan ha haft en inverkan på vår studie, är det 
faktum att Johan Mentor arbetar inom RingUp med en central position inom 
försäljningen av RingUp Trygg. Då Johan var den som tog kontakt med alla respondenter 
samt medverkade på alla intervjuer, kan det ha påverkat respondenternas svar när 
intervjuerna genomfördes. 
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3 Teoretisk referensram 
I det här kapitlet kommer vi att redogöra för redan befintlig teori. Den här teorin har 
samlats in för att fungera som vetenskaplig bakgrund i samband med vår senare analys, 
där den kommer ställas mot vår empiriska studie. 
 

3.1 Tjänsteteori 

3.1.1 Abstraktion 
Forskare som Mittal och Baker (2002) och Levitt (1981) påstår att tjänster ofta är 
abstrakta. De menar att den höga graden av abstraktion innebär att kunder inte förstår sig 
på tjänsten och dess potentiella fördelar, något som i sin tur resulterar i att de inte förstår 
varför de bör köpa den. Enligt Levitt (1981) spelar tjänsters höga grad av abstraktion en 
betydande roll när det kommer till komplexiteten av att kommunicera en tjänsts attribut. 
Han menar därför att det är viktigt att en säljare vid försäljning av tjänster försöker att 
motverka abstraktionen genom att lyfta fram så påtagliga attribut som möjligt. Levitt 
(1981) väljer att dra en parallell till en bransch där produkterna på många sätt är mycket 
påtagliga. Levitt (1981) exemplifierar med en bil som är en materiell produkt som har 
attribut som är påtagliga, men det är inte det som ligger till grund för säljarnas 
tillvägagångssätt vid försäljningen av den. Det är istället de icke påtagliga attributen som 
säljarna fokuserar på för att övertyga kunden. Sådana attribut kan hos en bil vara status 
och komfort. Levitt (1981) formulerar sig på följande sätt för att poängtera vikten av att 
motverka tjänsternas abstraktion genom att belysa påtagliga attribut:  
 
”If tangible products must be intangibilized to add customer-getting appeal, then 
intangible products must be tangibilized” (Levitt, 1981, s.44). 
 

3.1.1.1 Fyra problem  
När ett företag som levererar tjänster ska förmedla dem till deras kunder uppstår enligt 
Mittal och Baker (2002) ofta problem på grund av tjänsters uppbyggnad. De här 
problemen är sådana som uppstår på grund av skillnader mellan tjänster och 
varuprodukter. De väljer att definiera problemen på följande sätt: Abstractness, 
Generality, Non-searchability och Impalpability och nedan sker en redogörelse för varje 
definierat problem. 
 
Abstractness påvisar problemet kring att det inte går att se och ta på en tjänst. Den här 
omständigheten gör det per automatik svårare för en kund att skapa sig en bild och 
förståelse över vad en tjänst har att erbjuda. Mittal och Baker (2002) menar att en tjänst 
har, på grund av dess abstrakta karaktär inte någon direkt koppling till ett fysiskt objekt 
eller en händelse. Vilket ligger till grund för kundernas svårigheter att konkretisera en 
tjänst.  
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Generality är ett problem som grundar i att en tjänst i många fall omfattar en grupp av 
objekt, personer eller händelser. Det blir därför en generalisering av vad en tjänst i fråga 
innebär. För att exemplifiera problemet väljer Mittal och Baker (2002) att exemplifiera 
med ett flygbolag som kommunicerar att de har överlägsen service ombord på sina 
flygningar. De menar då att kunderna vanligtvis har en uppfattning om vad service 
ombord är, men definieringen av överlägsenhet är svårtolkbar eftersom en jämförelse av 
något liknande måste tas med i beräkningen. 
 
Non-searchability är ett problem som tjänster har då det inte går att inspektera en tjänst 
innan konsumtion eftersom en tjänst inte kan produceras i förväg. I det här fallet väljer 
Mittal och Baker (2002) att beskriva problemet med ett kirurgiskt ingrepp. Kunskapen 
hos kirurgen i fråga går inte att inspektera innan ingreppet samtidigt som det inte går att 
förutspå hur resultatet kommer att bli.  
 
Impalpability väljer Mittal och Baker (2002) att peka ut som ett problem då det tar 
hänsyn till att en tjänst vanligtvis är komplicerad och allt som ofta flerdimensionell. Det 
skapar en omständighet där kunden har svårt att förstå och visuellt skapa sig en bild över 
vad tjänsten kommer att medföra för värden. De menar däremot att det här problemet 
uppstår först om kunden inte har tidigare erfarenhet av tjänsten i fråga. De väljer att 
beskriva problemet med känslan av viktlöshet som astronauter upplever när de reser ut i 
rymden. Personer kan många gånger föreställa sig känslan av total, men utan att 
verkligen ha upplevt det kommer man inte att kunna skapa sig en fullständig förståelse 
för fenomenet.  
 
Ett ytterligare problem som Mittal och Baker (2002) väljer att diskutera är problematiken 
som ofta uppstår när ett företag som levererar tjänster försöker hitta åtgärder mot 
ovanstående problem. De menar att de här försöken att skapa förståelse för tjänsterna de 
levererar många gånger får motsatt effekt. Det resulterar i att tjänsten blir mer abstrakt 
och obegriplig än vad den var innan. 
 

3.1.1 Immateriella produkter 
Enligt Levitt (1981) uppstår det vissa problem på grund av att en produkt är immateriell. 
Anledningen är att en immateriell produkt, exempelvis en tjänst, är väldigt 
människointensiv både vid framställandet och vid försäljningen. Exempel på problem 
som uppenbarar sig när en produkt är människointensiv är enligt författaren sådant som 
är kopplade till den mänskliga faktorn. Det kan vara förseningar av leveranser eller 
bristande kvalitet vid produktionstillfället. Ett annat problem som exemplifieras berör 
kvalitetskontroller. Kvalitet på många materiella produkter uppenbarar sig omgående, till 
exempel fel färg på en bil eller en hushållsmaskin som inte startar. Kvalitetskontroller på 
många immateriella produkter är dock något som lätt försummas. Kvalitetsmissar kanske 
upptäckas sent, alternativt inte alls (Levitt, 1981).  
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Levitt (1981) diskuterar också att en kund som inhandlat en immateriell produkt och som 
var nöjd vid köptillfället, lätt kan gå förlorad i efterhand om förväntningarna inte upplevs 
en tid efter köpet. Det beror enligt författaren på att en kunds bedömning av en produkt 
inte bara fastställs av produkten i sig, utan också av det företag som säljer produkten och 
den som representerar företaget. Det gör att både företaget och företagets representant 
indirekt är en del av produkten. Ju mer immateriell en produkt är, desto mer avgörs en 
kunds bedömning av hur produkten paketeras, det vill säga av vem som presenterar 
produkten och hur den presenteras (Levitt, 1981).  
 
Ett ytterligare problem med immateriella produkter är enligt Levitt (1981) att en kund 
som mottagit en bra tjänst sällan är medveten om det. Det är ett vanligt fenomen när det 
handlar om tjänster som kunder konsumerar frekvent, menar han. En kund blir i själva 
verket medveten om en tjänsts existens först när ett problem hos tjänsten uppenbara sig:  
 

”customers usually don’t know what they’re getting until they don’t get 
it.”(Levitt 1981, s. 41). 

 
Shostack (1984) skriver om kombinationer av varuprodukter och tjänster och menar att 
varuprodukten har stor betydelse för att en försäljning av en tjänst ska kunna genomföras. 
Valet av varuprodukt är därmed något som måste ske med omsorg för att en tjänst ska 
kunna behålla sin trovärdighet. Kunder har nämligen en tendens att ofta koppla ihop den 
levererade tjänsten med den levererade produkten (Shostack, 1984). Grönroos (1978) 
anser att om en kund inte kan testa en produkt innan ett köp genomförts, måste löften om 
de icke påtagliga attributen kopplas till de påtagliga attributen. En tjänst måste göras 
tillgänglig för kunden genom att konkretisera företagets tjänsteerbjudande. Det är viktigt 
eftersom potentiella kunder inte riktigt vet vad de får när de köper en tjänst. En lösning är 
att i förväg ha en skriven specifikation av vad som ingår i köpet (Grönroos, 1978). Även 
Levitt (1981) menar att ett företag som vill behålla en kund måste ha förmågan att 
påminna kunden om vad det är den faktiskt får vid ett köp. De företag som vill addera ett 
produkterbjudande med hjälp av tjänster, har enligt Berry (1982), två alternativ att ta 
hänsyn till. Det ena alternativet är att addera tjänster som förenklar försäljningen av 
kärnprodukten och det andra är att addera tjänster som av sig själv genererar intäkter. 
 

3.1.2 Organisationen 
Chase och Garvin (1989) menar att framgångsrika tjänsteföretag har chefer som förstår 
värdet i att hålla fast vid den ursprungliga idén som skapade tjänsten och att 
framgångsrika chefer är de som arbetar med precision samtidigt som de verkligen tror på 
tjänsten som tas fram. Vidare anser författarna att människor som arbetar med 
tillverkning av en produkt har bättre kunskap om produkten än de som arbetar med 
försäljningen av den och är således de som kan bidra mest vid marknadsföring och 
försäljning (Chase & Garvin, 1989). Enligt Shostack (1984) är utvecklandet av nya 
tjänster ofta är förenat med försök och misstag. Hon menar vidare att när en tjänst tas 
fram och det inte genomförs på ett korrekt sätt, läggs skulden ofta på människans 
inkompetens, trots att det inte alltid är där problemet ligger. Ibland beror misstagen på de 
brister hos företaget när det kommer till att kontinuerligt designa och granska tjänster. 
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För att lyckas bättre måste företag som levererar tjänster som utförs av människor, ta 
hänsyn till rekrytering, träning och förvaltning av de anställda. Det här är något som är 
helt avgörande för framgång hos mer avancerade. Ett problem som Shostack (1984) 
menar kan uppenbara sig vid framställandet av tjänster är att stora delar av grundidén 
försvinner i takt med produktionsprocessen. När de som utvecklar tjänster har en idé som 
sedan ska förverkligas till driftssystemet, kan mycket av idén vid översättningen gå 
förlorat. Ett annat problem är att det alltför ofta inte finns någon som följer upp och 
utvärderar tjänsteprocessen och som ser till att tjänsten uppfyller de behovskrav som 
innan är uppställda. Om det inte finns en detaljerad design av tjänsten, saknas 
möjligheten att försäkra sig om tjänstens kvalitet. Människor har också en tendens att 
förväxla tjänster med varuprodukter där tjänsterna ofta missförstås på grund av att de ger 
en effekt snarare än en form. Det exemplifieras med ett hotellrum som hyrs, där ingenting 
hamnar i ens ägo. Man köper endast möjligheten att övernatta och tillgången till att som 
följer med rummet (Shostack, 1984). 
 

3.1.3 En säljares framgång och misslyckande 
Enligt Sharma (2007) har förändringarna på marknaden medfört att det har skett skiften 
inom säljorganisationerna. De företag som säljer varuprodukter med kompletterande 
tjänster behöver inte längre säljare vars främsta uppgift är att övertyga kunden, utan 
säljare med förmågan att agera rådgivare och problemlösare. Det kommer att uppstå en 
trend där de säljare som opererar för kundförståelse och hög kundservice, kommer lyckas 
bättre än de säljare som arbetar med personlig utstrålning och aggressivitet. Säljare måste 
bli bättre på att anpassa sig efter kunden och på så vis lösa och tillfredsställa kundernas 
problem och behov (Sheth & Sharma, 2007, se Sharma, 2007, s. 328). 
 
För att bli en framgångsrik säljare ska man enligt Schuster och Danes (1986) ha förmågan 
att kunna erkänna kunder, upptäcka deras behov, ge information om produkten man ska 
sälja, kunna göra jämförelser produkter emellan, kunna bevisa för kunden att det man 
säger är sant, komma överens med kunder samt kunna stödja dem. Deras forskning pekar 
på att kunden inte endast tar hänsyn till informationen om produkten, utan även till 
relationen med säljaren. Solidariska kommentarer från säljaren främjar relationen till 
kunden. Att som säljare ställa stängda frågor till kunden hjälper säljaren att få saklig 
information som man kan använda för att lätt tillfredsställa kundens behov, genom att 
föreslå det som behövs (Schuster och Danes, 1986). 
 
Lockeman och Hallaq (1982) upplyste om att de säljchefer delaktiga i deras studie ansåg 
att självständiga säljare är framgångsrika säljare. Deras resultat pekar även på att säljare 
som har förmågan att identifiera sig med andra är mer framgångsrika. Respondenterna i 
samma studie upplevde att en framgångsrik säljare arbetar med ett tillvägagångssätt som 
är aggressivt snarare än mjukt (Lockeman & Hallaq, 1982). Enligt Eesley och Adidam 
(2012) är kompetens, passion och viljan att dela kunskap något som är förknippat med en 
framgångsrik säljare. Dixon, Spiro och Jamil (2001) skriver å andra sidan att det kan vara 
så att erfarna säljare tror att de kan vända en mindre framgångsrik situation till att bli 
framgångsrik. Säljare som misslyckas på grund av vad de tror är en komplex situation, 
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söker inte efter hjälp eller ett nytt tillvägagångssätt. Istället väljer man att undvika en 
liknande situation i framtiden (Dixon, Sprio & Jamil, 2001). 
 
Johnston, Hair Jr. och Boles (1989) har i sin studie frågat studenter, säljare och säljchefer 
vad som leder till att en säljare misslyckas. Misslyckanden är enligt dem något som 
avgörs av både en säljares erfarenhet och den miljö som man är verksam i. Säljarna i 
samma studie ansåg till skillnad från säljcheferna att utbildning var en stor del i om man 
misslyckas som säljare. Inom utbildningsområdet kan bristen på kunskap om produkten 
leda till misslyckande. Misslyckande är också förknippat med säljarens egenskaper, som 
brist på entusiasm, om man frågar mindre erfarna säljare. Frågar man mer erfarna säljare 
är bristen på utbildning och färre personliga mål hos säljaren något som leder till 
misslyckande. Säljcheferna, säljarna i och studenterna ansåg att brist på initiativtagande 
är något som leder till misslyckande. För att undvika att misslyckande sker borde chefer 
när de anställer både titta på personliga drag och säljarens behov av utbildning. Vissa 
individer känner nämligen att de är tillräckligt välutbildade för att lyckas sälja och andra 
känner att utbildning kan behövas innan kundkontakt (Johnston, Hair Jr. & Boles, 1989). 
 

3.2 Incitamentteori 

3.2.1 Ersättningssystem och motivation 
Enligt Murphy, Dacin och Ford (2004) finns det en kunskapslucka när det kommer till att 
förstå vad det är säljarna föredrar för slags konstruktion på säljtävlingar eller 
provisionssystem. Det är en kunskapslucka som innebär en brist av förståelse för vad som 
motiverar säljare. Författarna menar att det är ett första steg i skapandet av den 
förståelsen är att förstå säljarnas önskemål och att det finns en allmän uppfattning om att 
väldesignade tävlingar motiverar säljare. Försäljningscheferna har en vital uppgift i att 
välja en tävlingsdesign som är passande och som således skapar framgång. Genom att 
förstå individen som arbetar kan man förstå vilka faktorer som motiverar och därmed 
skapa en design som är lämplig för en säljarkårs förhållanden och behov. Även om chefer 
är villiga att se över säljarna och deras utbildning och benägna att belöna de som lyckas 
bra, förespråkar säljarna ett begränsat antal individer som kan stå som möjliga vinnare i 
slutändan (Murphy, Dacin & Ford, 2004). 
 
Det som är av störst betydelse för hur man motiverar säljare är utvärdering och belöning 
(Locander och Staples, 1978). Enligt O’Connell (1996) förstår idag fler och fler företag 
att man måste motivera säljarna för att de ska arbeta med en inställning som främjar 
företagens totala framgång snarare än att endast motivera dem genom inställning om att 
tjäna pengar. Det är inte lätt att konstruera ett ersättningssystem eftersom det är en 
balansgång mellan säljarnas provision och företagets vinst, något som måste analyseras 
lika mycket som det måste ändras. Pruden, Cunningham och English (1972) menar att ett 
stort problem för chefer som har hand om säljkårers design ligger i att motivera säljarna. 
Det är chefens förmåga att motivera säljarna och även se till att motivationen behålls som 
avgör hur hög säljarnas effektivitet och moral blir. För att skapa motivation hos säljarna 
använder cheferna ofta incitamentssystem. Winer (1976) diskuterar att det som är 
viktigast inom ersättningsplanering av säljarna, är hur man motiverar säljarna att nå de 
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mål som är uppsatta av cheferna. Eftersom olika säljgruppkonstellationer ser olika ut 
borde de inte ha likadana ersättningssystem.  
 
Enligt Ernest (1999) ser företagssituationen inom området av kontroll och motivation 
annorlunda ut när säljare idag agerar fritt utan någon direkt övervakning. För ett företag 
kan antingen ersätta sina säljare med en fast lön, med endast en provisionsbaserad lön 
eller med en kombination av de båda. Säljare fördrar en kombination av en fast lön och 
en provisionsbaserad lön på grund av balansen mellan kontroll och motivation. Provision 
är ett incitamentverktyg som leder till hårdare arbete eftersom det kan ge en anställd extra 
belöning. Men det finns också en riskfaktor kopplat till det här incitamentverktyget. Om 
man inte kontrollerar en säljare finns risken att denne med fria tyglar tjänar för mycket 
pengar privat och då uppstår det ett intresse hos företaget att omplacera vinsterna till 
fördel för företaget (Ernest, 1999). Enligt Pankaj (2011) är ett visst ersättningssystem inte 
bara avgörande för hur bra det går för ett företag, men även hur bra det går vid olika 
konjunkturer. Genom att proaktivt höja andelen av lönen som betalas ut i provision kan 
konsekvenserna av en lågkonjunktur minska. Om ett företag har en stor andel fasta löner 
kan det vara förödande om företaget påverkas i stor omfattning av en lågkonjunktur.  Hur 
man väljer att ersätta sina säljare kan därmed vara ett kraftfullt verktyg för motivation 
och riktning, men det är också viktigt på grund av att det attraherar och bibehåller duktiga 
säljare. Genom en kombination av fast lön och provision kan man belöna de anställda 
genom deras prestation och inte efter deras erfarenhet (Pankaj, 2011). Något som 
motiverar säljare är också, enligt Steenburgh (2008), när man betalar ut bonusar. Även 
chefer anser att engångssummor motiverar säljare till hårdare arbete. Det finns dock de 
säljare som blir mindre effektiva på grund av att man förstår att man inte kommer att 
kunna driva in en engångsbonus, vilket dock för företagets del, vägs upp av de som 
faktiskt uppnår kravet för bonusen (Steenburgh, 2008). 
 
Segalla, Rouziés, Besson och Weitz (2006) skriver att de säljare verksamma inom B2B är 
de som känner företags kunder allra bäst. Att designa ett bra ersättningssystem är av 
mycket stor vikt eftersom säljlag blir allt mer avgörande när det kommer till att vinna 
försäljningar samt skapa långsiktiga relationer med kunder.  Prestationsbaserad ersättning 
motiverar säljare och det är pengar som är den största drivkraften. Även Murphy, Dacin 
och Ford (2004) menar att belöning i pengar är något man som säljare föredrar framför 
till exempel resor och varor. Det chefer måste avgöra är hur stor del av lönen som ska 
vara provisionsbaserad och hur man ska fördela de ekonomiska stimulansåtgärderna 
mellan de som är med i säljlagen (Segalla et al., 2006). 
 
Även om flertalet forskare lyfter fram provision som ett motiverande verktyg, menar 
Straughan och Lynn (2006) att kunder uppfattar säljare som arbetar med en 
provisionsbaserad lön som mindre ärliga än de säljare som arbetar med en fast lön. Deras 
resultat pekar på att det är fördelaktigt att röra sig i en riktning mot en mer fast säljarlön. 
De menar att det bör läggas vikt på att utbilda sina säljare i att försöka skapa ett visst 
förtroende mellan dem och deras kunder, snarare än att säljarna arbetar med att försöka 
skapa snabba sälj (Straughan & Lynn, 2006).  
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3.3 Kontroll-och Bonussystem 
De flesta företag idag använder sig av ett kontrollsystem av någon form för att ha koll på 
sina anställda. Det är system som kan innebära övervakning, utvärdering och 
kompensering, i form av till exempel provision för en säljare (Anderson & Oliver, 1987). 
När det kommer till kontrollsystem för säljkårer finns det två varianter som diskuteras av 
en del forskare, bland annat Anderson och Oliver (1987), samt Cravens, Ingram, LaForge 
och Young (1993). De två varianterna är behavior-based och outcome-based.  
 

3.3.1 Behavior-based 
När ett företag väljer att kontrollera sin säljorganisation efter ett system som är så kallat 
behavior-based kommer ledningen fokusera på hur processen går till i samband med att 
deras säljare arbetar (Anderson & Oliver, 1987). Säljarna kommer som exempel att 
utvärderas efter sina kunskaper om produkten de säljer, sättet de presenterar på, hur 
aktiva de är i rekryteringen av nya kunder eller av försäljningen till befintliga kunder. Det 
är bara några exempel på vad ett behavior-based system undersöker (Jackson, Keith och 
Schlacter 1983, se Anderson & Oliver 1987, s.78). Informationen kommer sedan att ligga 
till grund för den kompensation som säljarna får för sitt arbete i form av lön och 
provision (Patton & King, 1985). 
 

3.3.2 Fördelar och nackdelar med Behavior-based  
Fördelar med att använda systemet behavior-based är att det bidrar till att ledningen får 
kontroll att styra sin säljorganisation efter de riktningar som anses vara förmånliga 
företaget. De får möjligheten att bestämma vad som bedöms vara en bra säljare och vad 
som på så vis ska belönas i form av lön och provision (Anderson & Oliver 1987). En 
annan fördel är att det ger ledningen förmågan att motverka orättvisor. Det beror på, 
enligt Ryans och Wienberg (1979), att det finns faktorer i en säljprocess som inte säljaren 
kan påverka, något som kan vara relativt omfattande. Det medför att säljare vid vissa 
försäljningar antingen kan belönas eller bestraffas för faktorer de inte har påverkat 
(Churchill, Ford, Hartley & Walker, 1985). 
 
Det finns en del nackdelar med att använda kontrollsystem behavior-based. Patton och 
King (1985) menar att ledningen tar flera aspekter ur säljprocessen och använder som 
grund i beslutet angående säljarnas löner och provisioner. Risken är stor att ledningens 
värderingar blir subjektiva och därmed inte rättvisa. Om det sker kan kontrollsystemets 
trovärdighet börja ifrågasättas (Jackson, Keith och Schlacter 1983, se Anderson & Oliver 
1987, s.78). Ytterligare problem som uppenbarar sig när det kommer till utvärdering från 
ledningen är att det blir deras syn på effektivitet som avgör vad som är effektivt. Det kan 
medföra att en säljare som är aktiv och som säljer mycket, men som inte är lika personlig 
som en säljare som säljer mindre, kan värderas lägre på grund av ledningens syn på vad 
en bra säljare är. Säljaren kommer då med största sannolikhet att känna sig 
undervärderad, trots att han/hon drar in mer pengar än någon annan som är värderad 
högre. Ett problem som uppenbarar sig när säljprocesserna blir för omfattande är att 
ledningens förmåga att utvärdera flera områden hämmas. Då väljs istället ett fåtal 
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områden ut och kan följaktligen resultera i att vissa säljare gynnas och andra missgynnas 
Jackson, Keith och Schlacter 1983, se Anderson & Oliver 1987, s.78). 
 

3.3.3 Outcome-based 
Väljer ett företag att anamma ett kontrollsystem som är baserat på så kallat outcome-
based medför det att säljarna endast kommer att utvärderas efter deras resultat. 
Ledningen i organisationen kommer att låta säljaren arbeta mer eller mindre fritt efter sitt 
personliga sätt att sälja. De kommer sedan att avgöra säljarens lön och provision strikt 
efter deras resultat (Anderson & Oliver 1987).  
 

3.3.3.1 Fördelar och nackdelar med outcome-based 
Säljyrket är i sin natur komplicerat att övervaka då säljtiden till stor del läggs ute på 
vägarna. Av den anledningen är outcome-based systemet att föredra (Wietz, 1981). Något 
som talar för det här kontrollsystemet är att det är svårt att generalisera hur en duktig 
säljare beter sig eller vad det är som gör en säljare effektiv. En annan detalj som talar för 
outcome-based-synsättet är att det skapas ett personligt intresse hos säljarna där mer 
pengar till företaget medför mer pengar i intjänad provision (Anderson & Oliver 1987). 
 
En fördel som också ibland uppfattas som en nackdel är att det här kontrollsystemet leder 
till en ökad motivation hos säljarna. Det beror på att säljarnas motivation att tjäna pengar 
privat väger över vad som är bäst för företaget i helhet. Det kan uppstå situationer där 
säljaren fokuserar på nya affärer istället för att arbeta med merförsäljning och 
kundrelationer, eftersom det inte ger lika snabba pengar för säljaren, men däremot bygger 
fördelar för företaget (John & Weitz 1984, se Anderson & oliver 1987, s.78). En annan 
nackdel som kan uppstå när ledningen inte kontrollerar hur en säljare bär sig åt vid sina 
försäljningar, medför en ökad risk för att det skapas beteenden som inte går hand i hand 
med företagets sätt att se på hur deras medarbetare ska bete sig. Det finns också då en risk 
att det här beteendet rent av blir skadligt för företagets image (Anderson & Oliver 1987). 
 

3.4 Förtroende och relationer 
Många förtroendeteoretiker anser att förtroende är något som är litet i början men blir 
större med tiden (Mcknight, Cummings & Chervany, 1998). Kadefors (2004) skriver att 
förtroende som forskningsområde är komplicerat vilket beror på att det är ett dynamiskt 
ämne där individerna inblandade har stor inverkan på hur väl förtroendet kommer att 
utvecklas. Hon menar att när en relation i en organisation inleds är det med en viss nivå 
av förtroende mellan parterna. Den nivån ser olika ut från fall till fall på grund av att den 
fastställs av både faktorer i organisationen och drivkraften att samarbeta hos parterna. En 
individ väljer att lita på en person beroende på hur situationen ser ut, något som också 
omvärderas i takt med att ny information tilldelas. Forskning av ämnet är till för att bidra 
med förståelse kring allt som påverkar ett förtroende, men även för att individer ska 
kunna uppskatta olika typer av samarbeten. Det finns dock en nackdel med förtroende, 
enligt Kadefors (2004), vilken innebär att ett företags ekonomiska belöningssystem kan 
medföra att en anställd arbetar och presterar efter ett måste, snarare än med en öppen 
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inställning till samarbete och meden inställning om att vilja arbeta. Om ett företag 
möjliggör ekonomiska fördelar för sina anställda och att det i sin tur uppstår en stor 
ekonomisk drivkraft, kan ett samarbete bli kopplat till egenintresset istället för generositet 
och vilja (Kadefors, 2004).  
 
Förtroende mellan en producent och kund är nödvändigt, enligt JØsang, Ismail och Boyd 
(2006), eftersom problematiken med asymmetrisk information existerar. Förtroende kan 
vara avgörande för hur en kunds förväntningar på en tjänst blir. Om det finns ett starkt 
förtroende mellan parterna behöver kunden inte vara orolig för att inte erhålla det som 
försäljningen utlovade. När en tjänst inte kan prövas innan den realiseras uppstår en 
riskfaktor, något som förtroenderelationen då tillintetgör (JØsang, Ismail & Boyd, 2006).  

Tonkiss (2009) skriver att människor i samhällen med högre välstånd har en tendens att 
lita på varandra i större utsträckning än i de med lägre. Men även om förtroende uppstår 
mellan två parter, förblir alltid viss information hemlig och om man en gång förlorar ett 
förtroende, kan det vara svårt att återvinna det (Tonkiss, 2009). Vi har en tendens att lita 
på människor som har samma värderingar och normer i samhället, menar Koehn (1996), 
som också skriver att förtroende borde definieras efter de förväntningar som 
förtroendegivaren har som mottagare på den andre partens fortsatta välvilja, och om det 
finns en välvilja förväntas den också bestå över en längre tid och inte vara kortsiktig. 
JØsang, Ismail och Boyd (2006) anser å andra sidan att förtroende är något som yttrar sig 
på flera sätt och därmed är något som är svårdefinierat.  
 
Enligt Schoorman, Mayer och Davis (2007) kan förtroende skapas i en organisation med 
hjälp av välvilja, förmåga och integritet. Välviljan handlar om hur mycket ena individen i 
fråga är benägen att agera för att skapa ett förtroende, samt motpartens vilja att visa 
öppenhet mot att acceptera byggandet av förtroendet. Förmågan berör kompetensens roll 
för förtroendesituationen hos parterna. Med andra ord hur dugliga parterna är i att skapa 
ett förtroende. Integriteten uppträder som en mental överenskommelse där ena parten 
accepterar den andre partens personliga regler och principer (Schoorman, Mayer och 
Davis, 2007) 
 
Dion, Easterling och Miller (1995) menar att kunder handlar av säljare som de anser likna 
sig själva och att det därför kan vara givande på vilket sätt chefer väljer att placera säljare 
för att i sin tur ska kunna tillfredsställa kunderna. Det är en stor utmaning att se det som 
är mest effektivt i att förmå kunder att se likheter hos säljarna. Men det finns många 
faktorer som spelar in på om en kund väljer att känna igen sig hos en säljare. Som 
exempel menar författarna att en kund kanske uppskattar en säljare som är mer effektiv i 
att förklara fördelarna med en produkt eller helt enkelt väljer att uppskatta en säljare som 
har samma humor. Det ligger i säljarnas intresse att arbeta med ärlighet och pålitlighet för 
att bygga upp förtroende mellan dem och kunderna (Dion, Easterling och Miller, 1995). 
Förtroende är något som avgörs, enligt Nielson (1998), av hur mycket närhet det varit 
mellan parterna.  
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4 Empiri 
I det här kapitlet kommer vi att börja med att beskriva den företagskedja som har använts 
i vår empiriska studie, samt deras kompletterande tjänst. Därefter följer en genomgång av 
studiens respondenter, samt en sammanställning av informationen som den empiriska 
studien bidrog med. 
 

4.1 Företaget 
Mentor1 berättar att RingUp är en företagskedja som agerar inom telekombranschen. De 
består av ett fyrtiotal egenägda bolag som agerar under varumärket RingUp. RingUp har 
tidigare huvudsakligen haft en varuproduktinriktad försäljning där fokus har legat på 
telefonilösningar i form av telefoner med tillbehör och där den generella målgruppen 
huvudsakligen är små till medelstora företag med cirka 3 till 15 anställda. De senaste åren 
har RingUp uppmärksammat en tendens att marginalerna på varuproduktinriktad 
försäljning har försämrats. De här tendenserna har medfört att de har sett över sin 
produktportfölj och idag arbetar mer och mer med tjänsteinriktad försäljning, som 
komplement till sin varuproduktförsäljning 
 

4.2 Tjänsten 
Enligt Mentor2 var en av de första kompletterande tjänsterna som RingUp tog fram i sin 
nysatsning, var en försäkringstjänst som heter RingUp Trygg. Det är en tjänst som är 
mycket gångbar på marknaden när man ser på pris- och konkurrenssituationen. Den har 
även bedömts som mycket positiv av de som har kommit i kontakt med den. När RingUp 
Trygg sattes i bruk i april 2012, fanns både budget och tydliga mål uppsatta för tjänsten. 
Målen togs fram i samråd med återförsäljarna i företagskedjan, för att de skulle bli så 
relevanta och realistiska som möjligt. 
 
RingUp centralt och företagsledningen för respektive återförsäljare, såg alla potentialen i 
tjänsten. Ett år senare när den hade funnits på marknaden ett tag och försäljningen pågått 
kontinuerligt, insåg cheferna på RingUp att det fanns ett problem med tilläggstjänsten, 
som inte alls nått upp till det antal som RingUp-kedjan hade hoppats och trott på. Mentor3 
berättar att det var en tendens som hade genomsyrat hela företagskedjan.  
 

                                                
1 Lennart Mentor Business Area Manager RingUp, muntligt samtal den 7 februari 2013. 
2 Lennart Mentor Business Area Manager RingUp, muntligt samtal den 7 februari 2013. 
3 Lennart Mentor Business Area Manager RingUp, muntligt samtal den 7 februari 2013. 
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4.3 Uppsatsens respondenter 
Respondent 1 – Förstudieintervju 
Respondent 1 är Lotta Runnestad som arbetar som säljare på OSV Communication. Hon 
är både ute- och innesäljare med fokus på B2B-försäljning. Runnestad har arbetat som 
säljare i 25 år, varav 3 år inom RingUp-kedjan. Hon kategoriseras som en säljare med en 
positiv inställning till RingUp Trygg och som anser sig ha lyckats bra med försäljningen 
av den. 
  
Respondent 2 
Respondent 2 är Oskar Idunger som arbetar som säljare på Trestads Mobiltelefoner. På 
företaget agerar han idag huvudsakligen som innesäljare, men har även haft erfarenhet 
som utesäljare. Idunger har arbetat som säljare inom telekombranschen i 14 år, varav 12 
år inom RingUp-kedjan. Han är en säljare som är positivt inställd till att sälja RingUp 
Trygg, som lyckats skapligt med försäljningen av den. 
 
Respondent 3 
Respondent 3 är Conny Möller som arbetar på Mentor Tele. Där agerar han ute- och 
innesäljare. Möller har 29 års erfarenhet som säljare, varav 16 år inom RingUp-kedjan. 
Han är en säljare med en medelmåttig inställning till försäljning av RingUp Trygg. När 
det kommer tills Möllers försäljning av den RingUp Trygg, har den inte varit speciellt 
bra. 
 
Respondent 4 
Respondent 4 är Sebastian Fennander som arbetar som säljare på RingUp Norrtull. Han 
har arbetat som butikssäljare, butikschef och fältsäljare de senaste tre åren. Sammanlagt 
har han 8 års erfarenhet av säljyrket, varav 9 månader inom RingUp-kedjan. Fennander 
tillhör gruppen säljare som varit positivt inställda till RingUp Trygg och som även 
lyckats bra med försäljningen. 
 
Respondent 5 
Respondent 5 är Sophie Sandberg som arbetar på Telekonsult Syd AB där hon är 
butikssäljare. Hon har sammanlagt arbetat som säljare i 10 år, varav 5 år inom RingUp-
kedjan. Sandberg är kategoriserad som en säljare med positiv inställning, men där 
försäljningen av RingUp Trygg kunde varit bättre. 
 
Respondent 6 
Respondent 6 är Johanna Svensson som arbetar på Phoneshop Sweden AB. Svensson 
tillhör gruppen säljare som har en positiv inställning till RingUp Trygg och där 
försäljningen har varit medelmåttig. 
 
Respondent 7 
Respondent 7 är Sten-Håkan Lejon som arbetar på Jan Hansson Försäljning AB där han 
agerar butikssäljare parallellt med att han är butiksansvarig. Lejon har 20 års erfarenhet 
av säljaryrket. Han har inte lyckats med försäljningen av RingUp Trygg och uttryckte 
varken sig positivt eller negativt kring tjänsten. 
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4.4 Intervjuer 

4.4.1 Tankar om RingUp Trygg som kompletterande tjänst 
Vi ville börja med att få en bild över hur våra respondenter ser på RingUp Trygg som 
kompletterande tjänst i sig. Vi ansåg att det här var av stor vikt för att se om problemet 
med försäljningen grundar sig i själva tjänsten eller inte. 
 
Vi har valt att lyfta fram en del enligt oss starka citat som beskriver respondenternas syn 
på RingUp Trygg som kompletterande tjänst. Fennander säger följande: ”det är sjysta 
villkor för att vara en försäkring… jag tycker verkligen det är en sjyst produkt, jag har 
svårt att sälja saker jag inte tror på”. Han jämför den med konkurrerande försäkringar på 
marknaden och anser att RingUp Trygg har fördelar som de flesta andra försäkringar 
saknar, vilket är något som även Möller sympatiserar med. Idunger anser också att 
RingUp Trygg som kompletterande tjänst har bra villkor: ”det är ett bra komplement och 
en bra försäkring att kunna erbjuda sina kunder”. Han diskuterar vidare att 
informationen som finns ute är mycket tillfredställande och ger bra förutsättningar för 
försäljning. Sandberg berättar hur de har efterfrågat en försäkring att sälja och beskriver 
RingUp Trygg som: ”en ultimat tjänst”.  
 
Lejon är den enda av våra respondenter som valde att inte ge något direkt svar på sin syn 
på RingUp Trygg som kompletterande tjänst. Det berodde på att han inte ansåg sig ha 
tillräckligt med erfarenhet av RingUp Trygg för att diskutera den som helhet. Han menar 
att han inte har tillräckligt med erfarenhet av den i skarpt läge för att avgöra hur gångbar 
den är. Däremot ansåg han att han hade god kunskap om den, på grund av den 
information som finns tillgänglig om RingUp Trygg.  
 

4.4.2 Inställningen till försäljning av kompletterande tjänster i jämförelse med 
enskilda varuprodukter 

Efter intervjun och förstudien med Runnestad såg vi tendenser på att en säljares 
inställning till kompletterande tjänster var relevant. Även den framtagna teorin pekar i 
samma riktning, något som också bidrog till att fortsatt belysa just inställningen.  
 
Efter att ha genomfört alla intervjuer var det tydligt att säljarnas inställning till försäljning 
av kompletterande tjänster varierade mycket från säljare till säljare. Ett par respondenter 
har en positiv inställning som innebär att de på ett tämligen enkelt sätt kan förmedla 
förmånerna till kunden. Andra respondenter ser det mer som en process där man som 
säljare försöker tvinga på kunden något som de kanske inte behöver. I övrigt existerar 
delade meningar om försäljningen av en kompletterande tjänst är komplicerad eller inte. 
 
 
Runnestad är en säljare som lyckats bra med försäljningen av RingUp Trygg. Vi som 
intervjuare kunde snabbt uppfatta att hon har ett gott självförtroende och mycket 
erfarenhet när det kommer till sitt yrke som säljare. Hon är en av de respondenter som 
tror på RingUp Trygg som kompletterande tjänst och hon finner inga problem i att sälja 
den. Runnestad är däremot av den uppfattningen att det är mer komplicerat att sälja 
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kompletterande tjänster än enskilda varuprodukter. Hon förklarar det med att det krävs 
mer av en säljare när det kommer till att skapa förståelse för tjänstens syfte och även vid 
att lyckas förmedla mervärdet till kunden. Runnestad pratade mycket om hur hon kan 
identifiera sig med kunden och sätta sig in i dennes situation. Hon vet vilket mervärde en 
kompletterande tjänst som RingUp Trygg kan ge när något händer och hon känner själv 
att hon hade köpt den om hon var kund. Runnestad är övertygad om att det som är av 
störst vikt vid försäljning, är att man som säljare är kapabel att identifiera sig med kunden 
och även sätta sig in i dennes situation. Det i sin tur gör det lättare när man vid 
försäljningstillfället ska förmedla fördelarna med en produkt. Hon anser att det här 
försäljningssynsättet kan tillämpas på alla typer av produkter, men inte minst på 
kompletterande tjänster. Runnestad anser att en god förståelse överlag är viktigt, inte bara 
i att förstå sig på kunden, utan även produkten. Hon menar att det är av yttersta vikt att 
man inger förtroende som säljare i kontakt med kund. Något som skiljer Runnestad från 
resterande respondenter är hennes inställning till kunder som redan innan är negativa till 
konsumtion av kompletterande tjänster: 
 

”När det kommer in en kund och ska köpa en telefon säger man som säljare 
att de ska ha en försäkring också, kunden undrar då varför? Jag tar aldrig en 
försäkring! Då är utmaningen att få kunden att förstå och kanske jobba med 
frågeställningar och beskriva olika scenarion.”(Runnestad). 

 
Precis som Runnestad menar Fennander att inställningen från säljarens sida är mycket 
viktigt. Den kan till och med vara avgörande för hur väl du lyckats med försäljningen av 
kompletterande tjänster. Fennander anser obetingat att det är skillnad på att sälja 
varuprodukter och kompletterande tjänster, men att det inte nödvändigtvis är mer 
komplicerat med kompletterande tjänster. Han menar att det snarare handlar om en annan 
säljapproach. Sebastian diskuterar också att inställningen spelar stor roll när det kommer 
till kompletterande tjänster på grund av att det måste lyftas av säljaren på ett annat sätt än 
med enskilda varuprodukter, framförallt när det kommer till butiksförsäljning. Vid 
butiksförsäljning är det vanligtvis kunden som har tagit initiativet till att besöka butiken 
med syftet att köpa en varuprodukt. De har då vanligtvis inte kunskapen och behovet av 
de olika kompletterande tjänsterna som ett företag erbjuder av den enkla anledningen att 
de inte vet att de existerar. Han menar att många som inte lyckas med att sälja 
kompletterande tjänster ofta nöjer sig med att sälja varuprodukten och blir rädda för att 
förlora hela kunden om man börjar prata om exempelvis försäkringar.  
 
När Fennander diskuterar kompletterande tjänster nämner han också att det går att teckna 
en försäkring upp till en vecka efter transaktionen av varuprodukten. Det skapar ett 
utrymme för kunden att fundera över ett potentiellt köp, men har ofta en negativ effekt 
eftersom det kan rinna ut i sanden av olika anledningar. Ibland glömmer man som säljare 
av det och ibland prioriterar man andra ärenden menar Fennander. 
 
Svensson är också en av säljarna som har en positiv inställning till att sälja 
kompletterande tjänster och även hon anser att hon har lyckats bra med det. Svensson 
diskuterar hur hon och de andra säljarna på Phoneshop länge har arbetat med paketering 
av olika varuprodukter och kompletterande tjänster. Det har medfört att när RingUp 
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Trygg lades till i RingUps produktportfölj, var det inget nytt för Phoneshop och därmed 
ansåg hon inte att hon upplever det som mer komplicerat att sälja en kompletterande 
tjänst än en enskild varuprodukt.  
 
Sandberg är en säljare som har en positiv inställning till försäljning av kompletterande 
tjänster, men hon har däremot inte lyckats med att sälja dem speciellt bra. Hon menar att 
de på Telekonsult Syd kunde ha lyckats mycket bättre. Hon beskriver deras 
tillvägagångsätt på följande sätt: ”Man frågar då och då om man kommer ihåg det”. 
Därefter berättar hon att när hon upplyser om den och får en negativ respons, får hon 
känslan av att hon försöker pracka på kunden något. Sandberg har inte samma åsikt som 
Fennander och Svensson, utan anser att det utan tvekan är mer komplicerat att sälja 
kompletterande tjänster. Det bottnar i att hon har upplevt en något restriktiv och ibland 
negativ syn på de kompletterande tjänsterna hon försöker sälja och sammanfattar det på 
följande sätt: ”vem vill betala mer för något man inte vet om man kommer använda.”. 
 
Idunger är en säljare som varken har en positiv eller negativ inställning till försäljning av 
kompletterande tjänster. Han berättar att de på Trestads Mobiltelefoner har sålt ett par 
försäkringar, men att de borde kunna sälja mycket mer. Han diskuterar att det går i vågor 
beroende på om de har interna diskussioner om den kompletterande tjänsten eller inte. 
Idunger är däremot av åsikten, till skillnad från Fennander och Svensson, att det är mer 
komplicerat att sälja kompletterande tjänster. Han motiverar det med att det är svårare att 
övertyga kunden om deras behov av en kompletterande tjänst: ”Det är svårare att sälja 
tjänst än en vara för den blir ju lite mer abstrakt, kunder kan liksom inte ta på den… Man 
ligger inte på, man informerar om att det finns en försäkring också och vanligtvis säger 
kunden att de ska fundera på det”. Han menar att man inte vill ligga på kunden för att 
tvinga fram en försäljning, utan väljer endast att informera om att den finns tillgänglig. 
 
Möller är inne på ett liknande spår som Idunger. Möller menar att som säljare har man 
känslan av att kundens uppfattning av säljaren är negativ. Det är en uppfattning hos 
kunden om att säljaren försöker sälja fler saker till kunden än vad han eller hon behöver. 
Däremot anser inte Möller att det är svårare att sälja en kompletterande tjänst än en 
enskild varuprodukt. Det handlar enligt honom snarare bara om vilken kund man pratar 
med: ”Alla vill inte ha en försäkring.”. 
 
Lejon berättar att han och hans kolleger inte använder RingUp Trygg speciellt mycket.  
Det är först när någon kund kommer in och aktivt frågar om en försäkring som det tas 
upp. Han diskuterar att många av deras kunder inte ser värdet i försäkringen, utan väljer 
att ta den smällen och kostnaden om det nu skulle hända en olycka. Även om kunderna 
sällan vill ha RingUp Trygg-försäkringen, medger han att mycket hänger på säljaren 
också: ”Vi borde kunna pusha lite hårdare, jobba mer aktivt och erbjuda dem den”. Han 
eftersöker moment som motiverar säljarna att lyfta de kompletterande tjänsterna i ett 
tidigt skede av transaktionen, för annars blir det inte av alls, menar han.  
 
Lejon ställer följande frågor: ”Har man något liknande case runt om i Sverige i RingUp-
kedjan? Hur lyfter de fram det och vad har de för bra infallsvinklar? För vi har ju alla 
förutsättningar med den volym vi har på smartphones att bli bättre på det”. 
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4.4.3 Provision, prestationsmätning och bonussystem 
Det är vanligt att säljare mäts utifrån vissa parametrar, att säljares löner är mer eller 
mindre provisionsbaserade och/eller att det genomförs olika sorters säljtävlingar. Det 
medförde att vi ville undersöka hur våra respondenter har det. 
 
När det kommer till RingUp Trygg-försäkringen är det faktiskt en ganska liten del av 
respondenterna som har koll på vad det är för provision på den. De som vet vad det är för 
provision är nöjda med den. Fennander är en av respondenterna som tycker att det är en 
generös provision på RingUp Trygg-försäkringen. Han är väldigt självgående i sin 
försäljning och inom prestationsmätning har han själv bara koll på sitt eget 
täckningsbidrag. Det är även endast vad företaget kollar på i sin egen utvärdering, de 
kollar på pengarna in, berättar han. 
 
Runnestad anser att provisionen är hyfsad. Hon ställer dock provisionen mot den tid hon 
som säljare måste lägga ner. Hon berättar om en egen erfarenhet där en kund återkommit 
med problem med sin mobiltelefon och vill utnyttja sin försäkring. I det exemplet 
uppskattar Runnestad hur mycket tid det kommer ta att hjälpa kunden, och väger det mot 
den redan betalda provisionen. Den övervägningen ligger till grund för min motivation att 
dra i processen. Runnestad prestationer mäts endast efter hennes resultat. Hon är väldigt 
självgående och har fria tyglar från ledningen på OSV Communications, vilket är ett 
mindre företag och då fungerar det. På större bolag har man andra rutiner och större 
kontroller, menar hon. 
 
Sandberg känner till provisionen och anser att den är bra ner till företaget. Hon berättar 
att det inte finns någon direkt provision för RingUp Trygg ner till henne som enskild 
säljare: ”De har på Telekonsult Syd provision på sina resultat inte enskilda 
transaktioner”. Hon tycker inte att det är optimalt för försäljningen av kompletterande 
tjänster. 
 
Möller och Idunger är säljare som inte i stor utsträckning funderat på den provision som 
deras företag får för försäljningen av RingUp Trygg-försäkringen. Enligt Idunger har de 
inte några interna bonussystem eller prestationsmätningar.  Det har Phoneshop, där 
Svensson arbetar, eftersom Phoneshop arbetar med att tilldela den enskilda säljaren 
provision för sin försäljning av RingUp Trygg. De har dock inte några speciella 
kontrollsystem. Hon beskriver det som: ”Vi är ganska självgående, vi är alla gamla 
rävar och ingen mäter någon. Alla sköter sitt.”.  
 
Lejon har inte koll på vad RingUp Trygg-försäkringen ger för pengar i provision, vilket 
han menar beror på att han inte har läst på det den närmsta tiden. Lejon pratar mycket om 
bonussystem, men inte i formen av provision till enskild säljare. Han anser snarare att 
RingUp bör fundera över att använda sig av säljtävlingar av olika slag, eller poängsystem 
för att premiera säljare som lyckas bra. Han drar paralleller till Samsung som ofta har 
tävlingar där de väljer en sorts enhet som de vill öka försäljningen på, där den säljare som 
sålt flest under ett par månader, belönas. Alternativt att det skapas ett bonussystem där 
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varje såld försäkring ger en viss poäng som sedan kan bytas mot exempelvis en 
elektronikpryl. Det anser han behövs på grund av att säljare ofta ser till sig själva, vilket 
gör att de här aktiviteterna gör att de ser ett eget värde i att öka sin försäljning. 
 
Sandberg diskuterar precis som Lejon att någon form av uppmuntran till enskild säljare 
skulle öka motivationen och på samma gång öka försäljningen. Hon diskuterar det utifrån 
perspektivet provision ner till enskild säljare. Hon anser precis som Lejon att en enskild 
belöning skulle öka motivationen hos säljarna på grund av att säljare i mycket stor 
utsträckning ser till sig själva. Det gör att det ibland mer eller mindre krävs premiering 
ner på enskild säljarnivå om ett företag har produkter de vill att säljarna verkligen ska 
sälja. 
 
Genom intervjuerna skapas en bild av att det inte finns någon större granskning av 
respondenterna genom olika kontrollsystem eller prestationsmätningar, på grund av att 
det inte används av de återförsäljarna som respondenterna är verksamma inom. 
Respondenterna var mer eller mindre självgående och vi fick känslan av frihet under 
ansvar. Några av respondenterna har en företagsledning som endast kollar på hur mycket 
pengar som dras in till företaget. När vi frågade hur respondenterna kände inför det här 
och hur alternativet skulle kunna se ut, var det ingen som ville ha mer kontroller. 
Respondenterna föredrog frihet under ansvar. 
 

4.4.4 Målgrupp 
Vi hade initialt ingen fråga till respondenterna som berörde målgruppen. Det är ett ämne 
som succesivt och i takt med intervjuerna uppdagats som en relevant variabel kring 
kompletterande tjänsters problematik. 
 
RingUp Trygg är en företagskedja som huvudsakligen riktar sig till B2B. Däremot är 
varje återförsäljare i kedjan egna företag och gör att de själva beslutar över egen 
försäljning och att det då förekommer B2C. I RingUp Trygg-fallet har det funnits 
restriktioner från RingUp centralt, som menar att de återförsäljarna som vill sälja till 
privatkunder har fått sköta faktureringen själva, vilket inte behövts under första året. Den 
faktorn gjorde att majoriteten av återförsäljarna valde att endast sälja B2B. Idunger: ”Vi 
har så pass få privatkunder, vilket gjorde att vi inte ansåg det värt att sköta faktureringen 
själva”.  
 
Majoriteten av respondenterna anser att RingUp Trygg är en bra produkt som är 
konkurrenskraftig på marknaden. När vi diskuterade vilken målgrupp den är anpassad 
för, var alla mer eller mindre överens att det är en kompletterande tjänst som är bäst 
anpassad till mindre bolag och privatpersoner. 
 

”Jag ser det mer som en försäkring för konsumentmarknaden, kollar man på 
Byggare Bob köper han den nio gånger av tio. Men till kontorsmänniskor som 
inte går ut är det inte lika lätt att sälja till.” (Sebastian Fennander) 
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Fennander drar även parallellen till något större företag med femtio anställda med egna 
enheter, där det blir en månadskostnad som är så pass hög att de kan köpa en ny telefon 
varje månad istället. Möller utrycker även han problematiken med större bolag: ”Det är 
ingen större kostnad egentligen, men har man hundra mobiler blir det en väldig kostnad 
för företagen.”. 
 
Sandberg menar att det finns en negativ mental koppling till försäkringar hos kunderna 
och att majoriteten av målgruppen är av andemeningen att aldrig skaffa en försäkring och 
det är något som är återkommande från flera av respondenterna. Kunderna gör mer eller 
mindre gör klart för sig att de aldrig skaffar en försäkring.  
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5 Analys 
I det här kapitlet kommer vi att bearbeta insamlad teori med data från vår empiriska 
studie. Det här för att se om befintlig teori kan bekräftas av empirin, alternativt om 
empirin kan förklaras av befintliga teorier 
 

5.1 Försäljning av kompletterande tjänster 
Mittal och Baker (2002) menar att det finns fyra problem som ofta uppstår vid försäljning 
av tjänster. Vid genomförandet av vår empiriska studie försökte vi utarbeta om våra 
respondenter, som säljer kompletterande tjänster i sin vardag, har erfarenhet av de här 
problemen. Utifrån våra intervjuer kan vi bekräfta att tre av de fyra problemen upplevts 
av våra respondenter. Vi kommer nedan att förklara hur och varför. 
 

5.1.1 Svårigheter med försäljning av kompletterande tjänst 
Det första problemet som Mittal och Baker (2002) diskuterar är tjänsters höga grad av 
abstrakta attribut. Kunderna har på grund av det svårt att förstå värdet som tjänsten ska 
bidra med, då det inte finns någon direkt koppling mellan tjänsten och något som för 
kunden kan ses som påtagligt. De flesta av respondenterna berättade att problematiken 
med tjänsters abstrakta attribut tveklöst komplicerar försäljningen. Det som skiljde 
respondenterna ifrån varandra var inställningen kring att tackla den problematiken. 
Runnestad är en säljare som har en positiv inställning. Hennes tankar bekräftar det som 
Levitt (1981) diskuterar, då hon är inne på att utmaningen börjar när kunderna uppvisar 
en restriktiv eller negativ inställning till den kompletterande tjänsten när den förs på tal. 
Hon diskuterar då hur man kan få kunden att förstå genom att jobba med frågeställningar 
och beskriver olika scenarion som kan uppstå och där den kompletterande tjänsten har sitt 
värde. Det är problematiskt att förmedla en tjänsts positiva attribut och fördelar (Mittal & 
Baker, 2002). Men det går att överkomma problemenen (Levitt, 1981). En säljare måste 
hos tjänsten belysa det som kan antas vara påtagliga attribut. Bilindustrin exemplifieras, 
där säljprocessen är av motsatt karaktär och säljarna argumenterar för de mer abstrakta 
attributen på grund av kunden redan förstår de materiella, som att bilen till exempel är 
blå: 
  

”If tangible products must be intangibilized to add customer-getting 
appeal, then intangible products must be tangibilized”(Levitt, 1981, s.44).  

 
Runnestad gör precis som citatet ovan, när hon möter en kund som inte förstår mervärdet 
av en kompletterande tjänst, vilket hon anser är en stor anledning till att hon lyckats bra 
med sin försäljning. Majoriteten av de andra säljarna delar inte samma inställning som 
Runnestad. Av olika anledningar såg de inte utmaningen och valde att släppa 
säljprocessen när kunden uppvisade en restriktiv inställning till den kompletterande 
tjänsten, vilket också har visat sig i deras försäljningssiffror.  
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Fennander anser att försäljning av kompletterande tjänster, till skillnad från försäljning av 
enskilda varuprodukter, innebär en annan säljapproach. Skillnaden i tillvägagångssättet är 
enligt honom att man måste lyfta fram tjänsten själv, något som en varuprodukt klarar av 
på egen hand. Det bekräftas av Mittal och Baker (2002), som menar att när en säljare inte 
tar upp de abstrakta attributen vid kundkontakt, missar kunden att uppmärksamma 
attributen på grund av avsaknad påtaglighet  
 
Det andra problemet med försäljning av tjänster som Mittal och Baker (2002) skriver om, 
är problemet med generalisering. Problemet beskrivs utifrån en aktör på marknaden som 
påstår att de har överlägsen service. Det gör att kunden har en uppfattning om vad service 
är, men har svårare att avgöra om den är överlägsen eller inte då det krävs en annan 
referenspunkt för att besluta om det. Samtliga respondenter i den empiriska studien har 
upplevt det här problemet när de säljer kompletterande tjänster. Problemet kring 
generaliseringen uppstår enligt bland annat Lejon, när han som säljare förmedlar de 
positiva attributen som RingUp Trygg har, när kunderna ställer motfrågan om 
konkurrerande tjänsters attribut. Kunder har svårt att förstå de positiva attribut som 
tjänsten har om de inte får uppleva eller ta del av liknande tjänster. Lejon menar att han 
personligen har svårt att fortlöpa med säljprocessen med anledning av att han inte kan 
argumentera vidare för RingUp Trygg, eftersom han inte har kunskap och information 
om konkurrenternas tjänster och deras attribut. 
 
Problematiken med att kunden inte kan inspektera tjänsten innan konsumtion, är det 
tredje problemet (Mittal & Baker, 2002), som exemplifieras med ett kirurgiskt ingrepp. 
Du kan som patient inte inspektera utfallet innan det skett. Det framkom följande från 
Lejon, när han uttalade sig om RingUp Trygg som kompletterande tjänst: ”Jag kan inte 
uttala mig då jag inte har erfarenhet av försäkringen i skarpt läge”. Lejon menar att han 
inte har erfarenhet av hur det går till när en kund behöver använda sin försäkring. 
Detsamma gäller kunder som överväger att köpa en kompletterande tjänst. Om en kund 
någon gång i framtiden skulle behöva använda sig av sin försäkring kan de inte vara 
säkra på vad det slutgiltiga resultatet av försäkringen blir. Även Runnestad diskuterar den 
här problematiken. Hon har god erfarenhet av att kunder som vill utnyttja sin försäkring. 
Det gör att hon som säljare behöver lägga mer tid på att hjälpa kunden i efterhand, något 
som ibland kan resultera i en relativt omfattande process. Runnestad ifrågasätter då den 
provision som ges från den initiala transaktionen, i relation till den tid hon lägger ner på 
efterhanteringar.  
 
Det sista problemet som Mittal och Baker (2002) diskuterar är att kunden inte innan kan 
skapa sig en bild över vad tjänsten kommer att medföra för honom eller henne. Det 
handlar om att kunden inte har någon tidigare erfarenhet av tjänsten och därmed inte fullt 
ut kan skapa sig en förståelse för det värde tjänsten kommer att resultera i. Samma 
författare exemplifierar med känslan av total viktlöshet. Det är en känsla som går att 
föreställa sig, men som är svår att fullt ut förstå utan att själv ha upplevt den. Vi har fått 
uppfattningen att problemet som berör kundens bildskapande av vad en tjänst medför, 
inte kommer med den kompletterande tjänst som vi har undersökt. Anledningen verkar 
vara att kunder genom erfarenhet har god förståelse för försäkringar som koncept. Det 
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antagande görs efter ett påstående om kunder, citerat Runnestad: ”Jag tar aldrig 
försäkringar”. 

5.2 Incitamentsteori 
På vilket sätt man väljer att belöna säljare är av stor vikt för att föranleda motivation 
(Locaner & Staples, 1978). Den information som tilldelats oss genom intervjuerna lutar åt 
en bristfällighet hos respondenternas respektive chefer när det kommer till att stimulera 
säljarna maximalt. Bristfälligheten verkar existera då respondenterna inte är särskilt 
medvetna om den provision som försäljningen av den kompletterande tjänsten RingUp 
Trygg kan inbringa. Det finns förslagsvis ett samband mellan säljarnas medvetenhet 
angående provisionen och deras inställning till försäljning av kompletterande tjänster, 
eftersom provision är ett incitamentverktyg som motiverar säljarna, enligt Ernest (1999). 
Möller är ett exempel på en säljare vars inställning är mindre positiv, vilket enligt honom 
är ett resultat av en tro om en förinställd negativitet hos kunden beträffande 
kompletterande tjänster. Möller säger även att han inte har funderat mycket på 
provisionen kring den kompletterande tjänsten RingUp Trygg. Om en medvetenhet 
angående att belöning motiverar säljarna, bekräftas det av Möller, som inte har lagt stor 
vikt vid provision och som inte heller arbetar med en stark tro och vilja om att övertyga 
kunden till att köpa kompletterande tjänster. En av säljarna som har lyckats bra i sin 
försäljning och som har en positiv inställning, är som tidigare nämnts Runnestad. Enligt 
henne är det av allra största vikt att en säljare både har en god inställning till att sälja 
kompletterande tjänster samt en vilja att skapa förståelse om den kompletterande tjänsten 
hos kunden. Runnestad diskuterade vid flertalet tillfällen värdet av att en säljare dels har 
förmågan och dels viljan att sätta sig in i kunden situation. Hon menar att det är en 
förutsättning för att man ska bli framgångsrik när det kommer till försäljning av 
kompletterande tjänster på grund av dess abstrakta karaktär. Enligt Pankaj (2011) 
genererar ett väl utformat ersättningssystem en attraktivitet hos företaget som följaktligen 
drar till sig duktiga säljare. Efter de intervjuer vi har genomfört, framstår Runnestad som 
den mest framgångsrika säljaren. Hon har den erfarenhet, kunskap och förståelse, som 
hon själv anser nödvändigt för att sälja en kompletterande tjänst. Hon är också väl 
medveten om den provision som ges och anser att den är hyfsad. Ungefär hälften av 
respondenterna övertygar inte i en tro på den egna förmågan om att kunna sälja 
kompletterande tjänster. Man kan fråga sig om de ersättningssystem som respondenterna 
arbetar med, antingen kunde utvecklats ytterligare eller informerats om tydligare, med ett 
syfte om att motivera. För hur motiverade respondenterna är att sälja de kompletterande 
tjänsterna fluktuerar enligt empirin. Men skulden ska kanske inte läggas på säljarna, 
eftersom Murphy, Dacin och Ford (2004) menar att det kan finnas en kunskapsbrist hos 
de som utformar ersättningssystemen, där de inte fullt ut förstår sig på säljarnas 
preferenser och därmed inte heller vad som motiverar dem.  
 
Lejon berättade att han inte har en fullständig uppfattning om provisionen för RingUp 
Trygg som tilläggstjänst, men valde att lyfta fram olika former av säljtävlingar snarare än 
provision. Han anser att säljtävlingar är något som till hög grad motiverar säljare och han 
efterfrågade det till större grad av RingUp, centralt. Hans tankar och idéer som säljare 
och hur han anser sig motiveras går därmed hand i hand med teorin som diskuteras av 
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bland annat Murphy, Dacin och Ford (2004), då de menar att det finns en allmän 
uppfattning om att väldesignade tävlingar motiverar säljare. 
 

5.2.1 Immateriella produkter och ledningens roll 
Till skillnad från Runnestad som ansåg att en negativ eller restriktiv kund är en utmaning 
som ska antas, hade de andra respondenterna en syn och en inställning som medförde att 
de mer eller mindre accepterade kundens nej och avslutade försäljningsprocessen. Levitt 
(1981) diskuterar kunders skilda bedömningar av en produkt som inte endast baseras på 
produkten, utan även försäljaren och det företag som han/hon är verksam i. Det gör att 
företagen och försäljarna blir en del av produkterna, och ju mer immateriell en produkt 
är, desto mer avgörs en kunds bedömning av hur en produkt paketeras och presenteras. 
En del av våra respondenter verkar ha gått miste om kunder med en ifrågasättande 
inställning i undersökande syfte. 
 
Runnestad diskuterar vikten av utbildning. Hon menar att det är mer komplicerat att sälja 
kompletterande tjänster än varuprodukter och att det med största sannolikhet hade 
underlättat för säljarna inom företagskedjan, om de dels hade fått utbildning i hur en 
kompletterande tjänst fungerar och dels i hur man ska gå tillväga för att lyckas sälja den. 
Det sistnämnda är något som även Fennander belyser. Han anser inte att det är mer 
komplicerat att sälja kompletterande tjänster jämfört med enskilda varuprodukter, men att 
det däremot kräver en annan säljapproach. Lejon efterfrågade information om hur andra 
återförsäljare gör för att lyckas. Han ser att det finns ekonomiska fördelar att hämta 
genom försäljning av kompletterande tjänster. Levitt (1981) upplyser om att 
företagsledningar i organisationer som arbetar med kompletterande tjänster, bör fråga sig 
hur de ska lyckas få sina säljare att ha en positiv inställning till försäljningen av de 
tjänsterna, samt arbeta med att få säljarna att förstå hur stor roll de spelar i att skapa 
kundens totala upplevelse av en tjänst. Även vår empiri pekar på att säljarnas inställning 
till försäljningen av kompletterande tjänster är något som har stor betydelse på 
försäljningsresultatet. Det kan också kopplas till Sharma (2007), som menar att det i 
samband med övergången mot försäljning av kompletterande tjänster samtidigt sker 
skiften i företagens säljorganisationer. De organisationerna behöver säljare som agerar 
rådgivare och problemlösare snarare än med förmågan att övertyga kunden, något som vi 
återigen förenar med företagsledningar och deras tillvägagångsätt och syn på rekrytering 
(Sharma, 2007). 
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5.3 Övervakning 
Ingen av respondenterna i vår studie kontrolleras av sina chefer i större utsträckning. De 
fick antingen förtroendet eller helt utan anledning arbeta fritt och ta ansvar för sitt eget. 
Deras prestation presenteras generellt efter det resultat som uppvisas. 
  

”Vi är ganska självgående, vi är alla gamla rävar och ingen mäter någon. 
Alla sköter sitt.” (Sandberg) 
 

Enligt Anderson och Oliver (1987) kontrolleras anställda på ett eller annat sätt av sitt 
företag. Vidare menar författarna att ett visst ersättningssystem av sig själv kan verka 
som ett kontrollorgan, där till exempel provision fungerar på ett sådant sätt att säljarna får 
mindre lön om de inte presterar. Teori som kan appliceras till empirin är i det här fallet ett 
av de två kontrollsystem som benämns outcome-based. Precis som namnet antyder 
kontrolleras säljare efter det resultat som de presterar. Outcome-based-systemet låter 
säljare arbeta fritt efter eget tillvägagångssätt och tempo, något som majoriteten av 
respondenterna också gör. Anderson och Olivier (1987) lyfter fram att outcome-based-
systemet gör att säljare får sin lön efter sin prestation och sitt resultat. Empirin i studien 
antyder att det existerar ett oförenligt förhållande hos vissa av respondenterna, mellan 
provision och självständighet. Majoriteten av respondenterna arbetar självständigt, men 
det är inte samma majoritet som vet vilken provision som erhålls vid försäljning av den 
kompletterande tjänsten RingUp Trygg. 
 
Enligt Weitz (1981) är outcome-based som kontrollsystem att preferera om man tar 
hänsyn till svårigheten att avgöra och fastställa vad som är en duktig säljare. Det är ett 
kontrollsystem som både låter siffrorna avgöra vilka säljare som är framgångsrika och 
samtidigt föder ett intresse hos säljaren att tjäna pengar efter prestation. Men att systemet 
motiverar säljarna är något som inte alla ser positivt på. Det beror på att det privata 
egenintresset hos säljaren kan gå över företagets intressen. Säljare kanske väljer att sälja 
det som ger mest pengar istället för att arbeta med försäljning och kundrelationer som är 
viktigare för företaget (Weitz, 1981). Enligt O’Connell (1996) måste inrättandet av ett 
ersättningssystem noga balanseras mellan å ena sidan företagets vinst och å andra sidan 
säljarens provision. Något som Runnestad diskuterar: 
 

”Rent generellt är utmaningen för alla säljare att sälja nytt, men det är inte 
lika kul med uppföljningarna, även om det ger mycket mer.” (Runnestad) 
 

Runnestad som tycker att provisionen är skaplig ställer den mot arbetstiden och är således 
medveten om provisionen över tid. Balansgången som enligt O’Connell (1996) existerar 
verkar inte vara optimal när man tar till sig respondenternas information. 
Sammanfattningsvis använder respondenternas chefer sig helt och hållet av outcome-
based som kontrollsystem och empirin bekräftar således teorins existens, men också dess 
dominans. 
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5.4 Relationer och förtroende 
En person litar på en annan beroende på situationen, enligt Kadefors (2004). Svensson 
arbetar på provision och självständigt utan någon direkt övervakning från säljcheferna. 
Cheferna väljer att antingen låta Svensson arbeta fritt utan anledning, eller på grund av att 
man litar på henne. Men förtroende har enligt samma författare en dold nackdel som 
innebär att ett visst ersättningssystem kan skapa ett visst beteende hos säljarna. Beteendet 
medför att man arbetar efter ett måste snarare än att man vill arbeta. Runnestad berättar 
att hon väger provision mot kommande arbetstid, något som exemplifierar ovanstående 
nackdel. Men förtroende är också positivt eftersom säljare kan gynnas av det genom att 
arbeta med ärlighet och pålitlighet, som främjar förtroendeskapandet (Dion, Easterling 
och Miller, 1995). Runnestad som har varit framgångsrik med att sälja kompletterande 
tjänster använder tillvägagångssätt som innebär att identifiera sig med kunden och 
försöka sätta sig in i kundens situation. Det kan vara det här tillvägagångssättet som har 
gjort att Runnestad lyckats väl med att sälja kompletterande tjänster, eftersom Lockeman 
och Hallaq (1982) menar att förmågan att kunna identifiera sig med andra gör att man blir 
mer framgångsrik som säljare. Även Dion, Easterling och Miller (1995) menar att en 
kund köper av en säljare som de anser är lik sig själv.  
 
Fennander berättar att en säljare vid försäljning av kompletterande tjänster själv måste 
lyfta fram tjänsten för att sälja. Han menar också att inställningen hos säljaren avgör hur 
väl man lyckas. Sandberg har å andra sidan haft en positiv inställning till att sälja 
kompletterande tjänster utan att ha lyckats bra med försäljningen. Hon upplever dock en 
förinställd negativitet hos kunden, vilket kan vara en anledning till att hon inte varit 
framgångsrik med försäljningen. Svensson har haft en positiv inställning och även lyckats 
bra. Enligt Lockeman och Hallaq (1982) är aggressivare säljare mer framgångsrika, något 
som kan bekräftas med Idunger som inte vill tvinga fram en försäljning hos kunden. Han 
tycker vidare att det är svårare att sälja kompletterande tjänster till skillnad från enskilda 
varuprodukter på grund av att det är svårare att övertyga kunden om behovet av en 
kompletterande tjänst. Schuster och Danes (1986) skriver att en framgångsrik säljare är 
en säljare som kan upptäcka kundens behov.  
 
Säljchefer ser självständiga säljare som mer framgångsrika (Lockeman och Hallaq, 
1982). Chefernas kontrollerande och övervakande roll är inte preciserad för våra 
respondenter. Empirin i vår studie visar att samtliga säljare är självständiga, men med 
blandade framgångar. En framgångsrik säljare är enligt Schuster och Danes (1986) någon 
som också kan ge information om produkten och har förmågan att kunna göra 
jämförelser, vilket Runnestad bekräftar. Hon är en säljare med mycket erfarenhet och det 
kan vara så att erfarna säljare försöker vända en mindre lyckad situation till något bättre, 
till skillnad från de med mindre erfarenhet (Dixon, Spiro & Jamil, 2001). Även Johnston, 
Hair Jr. och Boles (1989) skriver att något som avgör om en säljare misslyckas eller inte 
är beroende av hur mycket erfarenhet de har. 
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Säljarna i den studie som Johnston, Hair Jr. och Boles (1989) gjort, lyfte fram utbildning 
som något viktigt för att inte misslyckas som säljare. Runnestad berättar att utbildning är 
betydelsefullt för framgång. Om hon inte kunde något såg hon själv till att hon lärde sig 
det. Hon menade dock att alla inte fungerar på samma sätt och att utbildning är något som 
många säljare saknar. Johnston, Hair Jr. och Boles (1989) skulle säkerligen hålla med om 
det, då de skriver att behovet av utbildning ser olika ut hos olika människor. 
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6 Slutsats 
Syftet med studien var att få en ökad förståelse kring de problem som uppenbarar sig när 
en säljare går från att sälja enskilda varuprodukter, till att även sälja kompletterande 
tjänster. Syftet låg till grund för att besvara följande forskningsfråga: Varför är det 
svårare att sälja en varuprodukt med kompletterande tjänst, gentemot en enskild 
varuprodukt? 
 
Vi kan inte bekräfta att det är svårare att sälja en varuprodukt tillsammans med en 
kompletterande tjänst, än vad det är att endast sälja en enskild varuprodukt. Anledningen 
är att det finns delade meningar hos respondenterna. Men oavsett den syn våra 
respondenter har, framkommer det i studien att flera faktorer eller attribut hos säljarna, 
avgjort hur resultatet av deras försäljning kommit att bli. Vi har med hjälp av vår 
empiriska studie utarbetat den faktor som verkar ha haft störst påverkan på resultatet, 
nämligen säljarens inställning.  
 
En säljares inställning kan påverka försäljningen positiv, om det existerar en tro på både 
produkten och framgången. Motsatsfallet gäller också, där en pessimistisk syn på 
produkten och sin förmåga att sälja, speglar resultatet. En annan anledning till att 
försäljningen inte varit framgångsrik förefaller vara att några respondenter tror att kunden 
har en negativ inställning till försäkringar, vilket inte behöver vara inkorrekt, men som 
kanske skapar en osäker attityd hos säljaren och som eventuellt smittar av sig på kunden. 
Enligt teori är företaget och den som representerar företaget en del av produkten, en del 
som blir större med graden av hur immateriell en produkt är. Med det sagt är 
försäljningen av en kompletterande tjänst, i det här fallet en försäkring, troligtvis 
avgörande av säljarens inställning.  
 
En negativ inställning hos säljaren, som antingen grundar sig i att man anser att 
kompletterande tjänster är mer svårsålt på grund av exempelvis sin abstraktion, eller om 
man ser en oförmåga eller okunskap hos sig själv som säljare, har en negativ effekt på 
hur väl man lyckats med försäljningen. En framgångsrik och positiv Runnestad berättade 
om sina knep, samt förde utbildning på tal, vilket senare i empirin återkom som potentiell 
lösning på en del av problematiken. Utbildning hade förslagsvis kunnat reformera en 
negativ inställning hos säljaren, genom att förbereda säljaren, eftersom en kompletterande 
tjänst verkar kräva mer. 
 
En annan parameter som förefaller ha haft stor betydelse för försäljningsresultatet berör 
paketeringen. Orsaken är att den kompletterande tjänsten RingUp Trygg måste anpassas 
efter företagets tilltänkta målgrupp, ett område som några av respondenterna ansåg 
bristfällig. Flera respondenter menade att RingUp Trygg är anpassad för B2C-försäljning 
samt att tjänsten tappade sin ekonomiska fördel vid försäljning till företag med 25 
anställda eller fler. Efter diskussion med Lennart Mentor framkom det att den generella 
målgruppen för företagskedjan är små till medelstora företag, med 3 till 15 anställda. Det 
innebär att vi kan ha intervjuat säljare inom företagskedjan som har en kundlista som 
skiljer sig från den generella för hela företagskedjan. För det är obetydligt om en 
kompletterande tjänst är bra och konkurrenskraftig, om den inte är anpassad till rätt 
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målgrupp. Om respondenterna stött på kunder som framfört omständigheten att de är för 
stora och att produkten därmed inte är lämplig för dem, har respondenterna på grund av 
sin restriktiva inställning till försäljning av den kompletterande tjänsten, generaliserat sin 
målgrupp uppåt. På så vis har de gett sig själv en anledning till varför 
försäljningssiffrorna inte blivit lyckosamma. De har med andra ord hittat en väg att gå för 
att undvika att interagera med försäljningen av den kompletterande tjänsten.  
 
Samhället och marknaderna har uppmanat företag att gå mot ett större fokus på tjänster, 
något som fler och fler också väljer att göra. Men de företag som planerar att genomföra 
ett skifte mot en mer tjänsteinriktad försäljning, bör se till att verksamheten är väl 
förberedd och införstådd på de förändringar som skiftet för med sig. Enskilda 
varuprodukter och kompletterande tjänster är två skilda ting att sälja och kräver olika 
kunskaper och förmågor hos säljarna. Cheferna i företag med en tjänsteinriktad 
försäljning måste se över sin säljorganisation och förstå hur de ska få säljarna att sälja det 
som är bäst för företaget. Ett steg i rätt riktning är att bygga upp ett välbalanserat 
ersättningssystem som motiverar säljarna på bästa sätt och som särskilt belönar de 
produkter man vill få sålt. Det är framför allt viktigt för företag som inte väljer att 
kontrollera säljprocessen, utan låter säljarna arbeta fritt efter ett outcome-based-system, 
vilket också genomsyrar organisationerna i vår empiriska studie. Empirin antyder att 
respondenternas chefer inte lyckas motivera säljarna genom ett välbalanserat 
ersättningssystem, som främjar båda parter, eftersom flera säljare inte visar en drivkraft i 
att övertyga kunden om den kompletterande tjänsten. Det var en aning förvånande att 
höra några respondenter meddela att de inte var medvetna om den provision som den 
kompletterande tjänsten RingUp Trygg ger. 
 
Ett säljskifte gör att det ligger mycket på företagsledningens axlar initialt, eftersom det 
krävs goda förberedelser för att få verksamheten att vara redo när säljskiftet genomförs. 
Det krävs också en god kompetens för att kunna skapa ett optimalt ersättningssystem som 
motiverar säljarna på bästa sätt, utan att ta för mycket från företagets vinster. Man måste 
se till att verksamheten är förberedd eller göra nödvändiga justeringar i verksamheten där 
detaljer brister. Det är inte bara att gå från att endast sälja A, till att sälja A tillsammans 
med B, och hoppas på en framgångssaga.  
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6.1 Kritisk granskning av studien 
Något som vi i efterhand har diskuterat hade kunnat medföra goda genomslag i vår studie 
hade varit en mer omfattande empirisk studie. Vi har varit inne på det i metodkritiken 
men väljer att även här se på det i det stora hela. Med en mer omfattande empirisk studie 
menar vi fler intervjuer, fokusgrupper med säljarna samt observationer av säljprocessen 
för de olika kategorierna av säljare. Vi anser att det här hade medfört mycket till studien 
på grund av att vi i enlighet med vår analys och vår slutsats har observerat att väldigt 
mycket beror på säljaren och dennes inställning till försäljningen. En mer grundlig studie 
av dem samt deras miljö, hade kunnat ge oss en bredare grund att stå på. 
 
Något som vi också tror kan ha påverkat vår studie är den närhet som Johan Mentor har 
bidragit med. Vi har motverkat det internt i enlighet med det vi diskuterar i stycket närhet 
och distans under metoden, vilket innebar att Nicholas Heyman har tagit en distanserad 
synvinkel. Det som vi inte har kunnat påverka i någon större omfattning, är det att våra 
respondenter har vetat om att Johan Mentor är delaktig i administrationen kring RingUp 
Trygg. Den här närheten kan därmed ha påverkat respondenterna i deras svar och därmed 
påverkat den data som utlästs ut den empiriska studien. För att motverka denna närhet 
hade Nicholas Heyman kunnat hantera intervjuerna med eller mindre självständigt där 
Johan Mentor sedan varit delaktig i efterarbetet med sammanställningen av intervjuerna. 
Vi anser inte att det hade påverkat negativt i någon synvinkel då vi spelade in alla 
intervjuer vilket hade medfört att Johan Mentor hade fått ta de av informationen till fullo 
ändå. 
  

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Vi rekommenderar vidare forskning kring fenomenet kompletterande tjänster och hur ett 
skifte från varuproduktionsinriktad försäljning till mer tjänsteinriktad försäljning 
påverkar företag i andra branscher. Vi vill även rekommendera att en sådan forskning 
genomförs tillsammans med forskning kring incitament och hur de interagerar med 
varandra.  
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Bilaga 1 – Frågeformulär 
 
Fråga 1 
Hur upplever du RingUp Trygg som kompletterande tjänst? 
 
Fråga 2 
Hur upplever du försäljningen av RingUp Trygg? 
 
Fråga 3 
Hur upplever du skillnaderna mellan försäljning av enskilda varuprodukter och 
kompletterande tjänster? 
 
Fråga 4 
Hur är dina tankar kring de provisionssystem och prestationsmätningar som används? 
 
 
Fråga ställd via mail: 
Hur lång erfarenhet har du inom säljyrket? Hur länge har du jobbat inom RingUp? Vad är 
du för sort säljare, inne-, ute- eller butikssäljare  
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi 
och informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. 
Ämnesintegration, helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en 
närhet, såväl mellan studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig 
om samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att 
förbättra sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig 
åt revision, administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något 
för dem som vill designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera 
behov av och krav på organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, 
bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa 
verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-användning i företag 
och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som 
företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på 
inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket 
bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade 
grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. 
Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är 
institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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