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Sammanfattning 

Den epistemologiska debatten, läran om kunskap, har sysselsatt många stora filosofer 

sedan urminnes tider. Begreppet är komplext i sin natur, det innehåller filosofiska och 

psykologiska inslag vilket gör det intressant att studera ur ett vetenskapligt perspektiv. 

Studier inom sales management har visat att säljrelaterad kunskap är en betydelsefull 

faktor då det gäller att generera ett gott säljresultat för organisationen. Den typ av 

betydelsefull kunskap som tidigare identifierats spänner från god expertis om 

produktens utformning till hur produkten/tjänsten i fråga hjälper kunden att lösa 

problem (synliga som dolda). 

Konsultbolaget X, där min studie har utförts, behandlas med anonymitet i uppsatsen. 

Inom bolaget har försäljning av bolagets tjänster fått ökat utrymme och fokus, både från 

ledningen och i den operativa delen av verksamheten. Inom området gör bolaget centralt 

en del investeringar, t ex gällande utbildning av personal, utveckling av säljsystem m m. 

Konsultbolaget X är fortfarande inne i en utvecklingsfas inom bolagets säljverksamhet, 

vilket gör det relevant att undersöka verksamheten inom givet område. 

Syftet med uppsatsen är att belysa vilken kunskap som är av störst betydelse för en 

medarbetare, som arbetar med säljverksamhet inom Konsultbolaget X, för att 

åstadkomma ett lyckat resultat. Förhoppningsvis kommer resultatet att kunna generera 

ny information till Konsultbolaget X, information som kan användas i dess 

utvecklingsprocess av säljverksamheten och bidra till förbättringar på området.  

Studien har genomförts genom egen praktik på Konsultbolaget X samt genom intervju 

av ledningen på bolaget. Resultaten från intervjun och praktiken har kompletterat 

varandra, då det varit viktigt att kunna jämföra ledningens strategiska syn på området 

med medarbetarnas, de som utför arbetet. En litteraturstudie har parallellt genomförts 

för att skapa en teoretisk referensram kring de empiriska studierna.  

Resultatet av de empiriska studierna och litteraturstudierna identifierar likartade typer 

av säljrelaterad kunskap som en säljare kan anses behöva besitta för att kunna prestera 

så bra som möjligt. Dessa kunskaper inkluderar: 

 Kunskaper kring produkten/tjänsten som skall säljas 

 Kunskap kring marknaden och kunden 

 Kunskap kring säljteknik 

 Organisatorisk kunskap, dvs. praktiska kunskaper om rutiner internt på bolaget 

För Konsultbolaget X specifikt är de säljrelaterade nyckelkunskaperna: 

 Marknadskunskaper – bolagets konkurrenskraft ligger bl a i sin expertis på den 

lokala marknaden och hur den står sig gentemot andra marknader i världen 

 Kunskap om kunden och hur Konsultbolaget X:s tjänster kan fylla ett behov hos 

denne 

 Grundläggande kunskaper i säljteknik 

  



 

Knowledge for successful sales performance 
 

Abstract 

The epistemological debate, the science of knowledge, has engaged many great 

philosophers since time immemorial. The concept is complex, containing both 

philosophical and psychological elements, which make it interesting to study the subject 

from a scientific perspective. Studies in sales management have shown that sales-related 

knowledge is an important factor when it comes to generating good sales results for an 

organization. Previously identified important knowledge ranges from good expertise 

when it comes to product design, to knowledge of how the product or service in 

question helps customers solve problems, visible as well as hidden. 

Consultancy X, which has been the subject of this study, will remain anonymous 

throughout the study. Company management and operations have both increased their 

focus on and scope of sales operations and it is also doing some investments within the 

area such as staff education, development of sales systems, etc. Company X is still 

going through a development phase in the company's sales operations, making it 

relevant to examine the activities within this field. 

The purpose of this paper is to highlight the skills that are most relevant to an employee 

working with sales operations of Consultancy X, in order to achieve a successful 

outcome. Hopefully the result will be able to generate new information which can be 

used in the Company´s development of sales activities and contribute to improvements 

in the area. 

The study was conducted through an internship at Company X, and an interview with 

the company management.  The internship and the interview have provided 

complimentary information since it was important to compare management's strategic 

opinion of the field with that of the employees, the persons doing the actual work. A 

literature review has been conducted, parallel to the internship, in order to create a 

theoretical framework for the empirical studies. 

The results of the empirical studies and the literature review identify similar types of 

sales-related knowledge the seller needs to possess in order to reach a good result. This 

knowledge includes: 

 Knowledge about the product or service meant to be sold. 

 Market and customer knowledge 

 Knowledge about sales techniques 

 Organizational knowledge i.e. practical knowledge of internal company 

procedures. 

For Company X specifically, the sales-related key knowledge consists of: 

 Market knowledge, the company's competitiveness lies in expertise of the local 

market and knowledge about its standing compared to other markets in the 

world;  

 Good knowledge about the client and about what needs the services of 

Company X can fill 

 Knowledge of basic sales techniques. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

En faktor som visat sig vara betydelsefull för att ett företag skall lyckas med sin 

säljverksamhet (säljverksamhet kommer fortsättningsvis att refereras till som ”sälj”) är 

att säljpersonalen besitter rätt säljrelaterad kunskap. De holländska forskarna Verbeke, 

Dietz och Verwaal, gjorde 2010 en studie av vilka faktorer som har stor inverkan på 

utvecklingen inom ett bolags säljfunktion. Där kom säljrelaterad kunskap att vara den 

faktor – bl a vid sidan av faktorerna ”nivå av engagemang i arbetet”; ”nivå av 

anpassningsförmåga m m” – som stod i närmast relation till ett bra säljresultat [1].  

 

Hansson, Kahn, Nicou och Wästfelt beskriver i De nya kunskaparna utvecklingen som 

ligger bakom det att dagens samhälle klassas som ett kunskapssamhälle [2], en process 

som bl a drivs av teknikens utveckling. Det kan därför inte bortses från att kunskap är 

en viktig del av alla processer och aktiviteter inom en organisation [3]. Ur en säljares 

perspektiv blir det allt viktigare att kunna ta till sig ny kunskap i takt med nya 

innovationer. Samtidigt blir köparen mer och mer välinformerad, t ex genom 

lättåtkomlig information på internet, vilket innebär ytterligare utmaningar för säljaren 

[1]. Betydelsefull kunskap som tidigare identifierats spänner från god expertis om 

produktens utformning till hur produkten/tjänsten i fråga hjälper kunden att lösa 

problem (synliga som dolda) [4]. 

Forskningen inom ramen för sales management är begränsad i det avseende det handlar 

om området internt inom organisationen, dvs förhållandet mellan en säljare och själva 

säljfunktionen inom ett bolag [3].  

Konsultbolaget X behandlas med anonymitet i uppsatsen. Bolaget har idag 500 anställda 

och finns närvarande i/på ca 60 länder/marknader. Bolaget omsatte 630 MnSEK år 

2010. Bolaget har specialiserat sig på internationaliseringsprocessen för svenska bolag, 

och idag erbjuder Konsultbolaget X konsulttjänster inom fyra stadier av ett bolags 

internationalisering: 

 Undersökningar av existerande möjligheter för svenska bolag på nya 

marknader  

 Stöd vid val av strategi för att etablera sig internationellt 

 Etablering på en ny marknad 

 Utveckling av affärerna på befintlig marknad 

Säljverksamheten är för Konsultbolaget X väsentlig. På grund av särskilda 

omständigheter (som denna uppsats inte kommer att gå in djupare på) har bolaget under 

det senaste decenniet antagit en mer affärsinriktad strategi, varpå försäljning av bolagets 

tjänster växt till att bli en betydande del av verksamheten. Inom området gör bolaget 

centralt en del investeringar som t ex utbildning av personal, utveckling av säljsystem m 

m. Det är dock de lokala kontoren som ansvarar för den operativa verksamheten inom 

sälj på sina respektive marknader. Utveckling av metoder, stuktur och arbetssätt görs 

lokalt. 

Konsultbolaget X är fortfarande inne i en utvecklingsfas inom bolagets säljverksamhet, 

vilket gör det relevant att undersöka verksamheten. Bolaget har samtidigt en hög 

personalomsättning vilket medför att kunskapsnivån för de medarbetare som arbetar 
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med sälj ofta är låg. Såsom bolagets struktur är utformad, är många nyanställda 

medarbetare involverade i säljprocessen och de har således ett behov av att snabbt 

inhämta nödvändig och relevant kunskap inom området. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att belysa vilken kunskap som kan anses ha störst betydelse för 

att en medarbetare – som arbetar med säljverksamhet inom en organisation – ska 

åstadkomma ett lyckat resultat: 

 Vilka säljrelaterade kunskaper kan, på Konsultbolaget X, identifieras 

som mest betydelsefulla för ett lyckat säljresultat? 

Förhoppningsvis kommer resultatet att kunna generera ny information till 

Konsultbolaget X, information som kan användas i bolagets utvecklingsprocess av 

säljverksamheten och bidra till förbättringar på området.  

 

1.3 Avgränsningar 

Undersökningen är avgränsad till Konsultbolaget X och till dess lokala kontor beläget i 

New Delhi. Undersökningen begränsas även till den del av säljverksamheten som sker 

inom det s k sälj-teamet på bolaget. Undersökningarna inom sälj behandlar sälj som 

specifikt äger rum två individer emellan. 
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2. Metod 

Arbetsprocessen inleddes med en generell litteraturstudie. Därmed skapades en bred 

förståelse för ämnet, något som utgjorde grund för valet av ett smalare spår inom vilket 

studierna därefter fördjupades. Vid definitivt besked om författarens möjlighet till 

praktiktjänst på Konsultbolaget X, beslutades att fokusområdet för uppsatsen skulle 

avgränsas till säljrelaterad kunskap. Informationssökning av relevant litteratur inom 

fokusområdet (artiklar, litteratur, rapporter m m) genomfördes och litteraturstudierna 

kom att löpa parallellt med de empiriska studierna. De senare bestod av dels egen 

praktik och undersökning på Konsultbolaget X, dels intervjuer med för ämnet relevanta 

personer. Resultatet av de empiriska respektive teoretiska studierna har sedan 

sammanställts i en rapport. 

  

2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien genomfördes för att skapa en teoretisk referensram för analysen av de 

empiriska studierna. Syftet här är också att få inblick i studier och forskning som 

tidigare utförts inom området. Litteraturstudierna tar upp generell teori kring begreppet 

kunskap och dess natur. Därefter beskrivs djupare teori kring säljrelaterad kunskap.  

Litteraturstudien inkluderar material såsom kursmaterial från tillhörande seminarieserie 

om Knowledge Management, rapporter om Konsultbolaget X, vetenskapliga artiklar, 

litteratur samt rapporter.  

 

2.2 Empiri 

De empiriska studierna har utförts genom en intervju och praktik. 

 

Intervju 

En intervju har genomförts för insamling av kvalitativa data till de empiriska studierna. 

Syftet med intervjun var dels att få förståelse för och kännedom om hur arbetsprocessen 

i säljverksamheten på Konsultbolaget X går till, dels att inhämta så mycket information 

som möjligt gällande vilken kunskap som – från bolagets perspektiv – är viktig att 

besitta vid försäljning av dess tjänster. Frågorna arbetades fram parallellt med praktik 

och litteraturstudier (se intervjuunderlag i Bilaga 1). Kompletterande frågor har även 

ställts under praktikens gång. Frågorna har mestadels varit av öppen karaktär för att få 

respondenten att tala och diskutera fritt kring ämnet. 

Intervjun genomfördes med ansvarig för ”sälj-teamet” på Konsultbolaget X. 

Respondenten är utvald i egenskap av ledare, vilket innebär att denne har god insyn i 

strategierna och tankegångarna bakom arbetsprocessen som tillämpas inom sälj. Denne 

har också varit anställd på Konsultbolaget X under en längre period, vilket innebär att 

denne själv erfarit de förändringar som ägt rum under motsvarande tid inom 

Konsultbolaget X (se avsnitt 1.1). Att intervjua ledningen var ett självklart val och ett 

relevant komplement till egen genomförd praktik. 
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Intervjun genomfördes på Konsultbolaget X:s kontor i New Delhi. Tiden för intervjun 

uppgick till ca 45 minuter, utan definitiv avgränsning av tiden och med flexibilitet för 

vad respondenten ansåg viktigt att tala djupare om.  

 

Praktik  

En praktik genomfördes för att författaren själv skulle få inblick i säljverksamheten på 

Konsultbolaget X. Syftet med praktiken var att denna skulle generera information om 

det perspektiv en nyanställd medarbetare kan sägas ha på arbetet, något som i studien 

innebär ett komplement till den intervju som genererade information på ledningsnivå. 

Då syftet med denna rapport är att studera Konsultbolaget X är det av värde att 

författaren själv har haft insyn i bolaget, bolagskulturen, dess arbetssätt m m för att 

kunna dra så relevanta slutsatser som möjligt.  

Praktiken är utförd under en period på 2,5 månad, fr o m 15 januari 2011 t o m 31 mars 

2011. Under perioden utgjordes 50% av arbetstiden av arbete inom sälj-teamet.  
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3. Litteraturstudie 

Litteraturstudien genomfördes, som nämnts i kapitel 2.1, för att skapa ett teoretiskt 

ramverk för den empiriska studien. Kapitel 3.1–3.3 redogör för grundläggande teori 

inom område kunskap, varefter uppsatsen, i kapitel 3.2, redogör för fördjupad teori inom 

område säljrelaterad kunskap.  

 

3.1 Kunskap 

Frågan om vad kunskap är, har sysselsatt många stora tänkare och filosofer genom 

tiderna. Teorierna kring ämnet är många och det har visat sig svårt att enas kring ett 

allmängiltigt svar. Polanyi är en av dem som varit delaktig i utvecklingen av teorier 

inom området kunskap. Hans observationer inom ämnet ledde till slutsatsen att viss 

kunskap kan kommuniceras på ett enkelt sätt, medan annan kunskap är djupare rotad 

hos människan, t ex underförstådda värden, fördomar etc och därför inte lika 

lättöverförd. Polanyis forskning kom att delas in i två typer av kunskap, explicit 

respektive tyst kunskap. Explicit kunskap är enkel att dokumentera, opersonlig, objektiv 

och enkel att överföra mellan individer. Tyst kunskap är outtalad kunskap som är svår 

att artikulera i språklig form. Tyst kunskap är ofta underförstådd, kontextberoende, 

subjektiv, en personlig kunskap som är erfarenhetsbaserad. Värt att notera är att dessa 

kunskaper i teorin är enkla att skilja åt medan de i praktiken är oskiljaktiga. [5] 

 

3.2 Fyra typer av kunskap 

Kunskapsbegreppet är vidare utforskat av Lam, som redogör för två dimensioner: den 

epistemologiska och den ontologiska dimensionen. Inom den epistemologiska 

dimensionen görs skillnad mellan just explicit och tyst kunskap. Inom den ontologiska 

dimensionen görs ytterligare skillnad mellan individuell och kollektiv/social kunskap. 

De två dimensionerna ger upphov till fyra typer av kunskapstyper, vilka namnges på 

engelska som embrained knowledge, embodied knowledge, encoded knowledge och 

embedded knowledge. Samtliga beskrivs nedan i Tabell 1. [6]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

Kunskapstyp Epistemologiska 

dimensionen 

Ontologiska 

dimensionen 

Beskrivning 

Embrained 

knowledge 

Explicit Individuell Formell, abstrakt och teoretisk 

kunskap. Vetenskaplig kunskap 

tillhör denna kategori. 

 

Embodied 

knowledge 

Tyst Individuell Handlingsinriktad kunskap byggd 

på praktisk erfarenhet. Kunskapen 

är kontextberoende. 

 

Encoded 

knowledge 

Explicit Kollektiv Denna kunskap är vanligen 

refererad till som information. 

Den kan lagras/dokumenteras i 

ritningar, manualer och skrivna 

regler.  

 

Embedded 

knowledge 

Tyst Kollektiv Denna kunskap är en kollektiv 

form av tyst kunskap som finns 

lagrad, vanligen djupt rotad, i 

organisationen genom t ex rutiner 

och normer.  

 

Tabell 1. Fyra typer av kunskap, identifierade efter indelning i den epistemologiska och 

den ontologiska dimensionen, enligt Lam. 

 

3.3 Kunskapsöverföring 

Ikujiro Nonanka beskriver hur kunskapsomvandling sker inom organisationer, dvs hur 

ny kunskap kan genereras. Kunskap är dynamiskt och kan överföras från explicit 

kunskap till explicit kunskap, från tyst kunskap till tyst kunskap, från explicit kunskap 

till tyst kunskap och vice versa. Nonankas teori för kunskapsomvandling inom 

organisationer, som illustreras i Figur 1 nedan, identifierar fyra vägar av interaktion 

mellan explicit och tyst kunskap. Dessa vägar illustrerar hur kunskap, mellan individer, 

överförs och blir till ny kunskap. 
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Tacit konowledge 

 

From 

 

Explicit knowledge 

           Tacit knowledge    To    Explicit knowledge  

Figur 1. Vägar som kan generera kunskap, enligt Nonanka [7] 

Socialization beskriver överföring av tyst kunskap mellan individer. Nyckeln till att 

lyckas med denna väg av kunskapsöverföring är delad erfarenhet. Combination 

beskriver överföring av explicit kunskap mellan individer. Att skapa explicit kunskap av 

explicit kunskap kan ske genom att kunskapen konfigureras, t ex genom tillägg, 

sortering osv. Ofta sker denna överföring genom möten, telefonsamtal osv. 

Externalization (Tyst-Explicit) och Internalization (Explicit-Tyst) involverar båda 

explicit och tyst kunskap. Dessa steg av omvandling fångar idén om att explicit och tyst 

kunskap kompletterar och förstärker varandra. Internalization bär vissa likheter mellan 

det traditionella begreppet lärande. Externalization (Tyst-Explicit) innebär en utmaning 

då djupt rotade erfarenheter och upplevelser skall kodifieras. [7] 

 

3.4 Säljrelaterad kunskap 

Ryans och Weinberg beskriver fyra faktorer inom säljrelaterad kunskap som är 

betydelsefulla för ett lyckat resultat inom sälj för organisationer. Dessa faktorer är 

kunskap om produkten, kunskap om marknaden, kunskap om säljteknik och 

intern/organisatorisk kunskap. Dessa säljrelaterade kunskaper beskrivs i Tabell 2. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialization 

 

Externalization 

 

Internalization 

 

Combination 
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Kunskapstyp Beskrivning 

Produktkunskap Säljaren bör besitta produktrelaterad 

kunskap där t ex tekniska specifikationer, 

pris m m ingår. 

 

Marknadskunskap Säljaren bör besitta kunskap kring aktuell 

marknad, t ex gällande marknadsstorlek, 

kunder, konkurrenssituation samt om dess 

kunder.  

 

Kunskap inom säljteknik Säljaren bör besitta kunskap inom 

säljteknik, så som förhandlingsteknik.  

 

Organisatorisk kunskap Säljaren bör besitta praktiska kunskaper så 

som interna rutiner, tillvägagångssätt, 

kunskap kring arbetsgivarens värderingar 

m m.  

 

Tabell 2. Beskrivning av de fyra säljrelaterade kunskapstyper som av Ryans och 

Weinberg identifierats som viktiga för en lyckad prestation inom sälj 

 

Vidare tar Madhavaram upp en typ av säljrelaterad kunskap som krävs för att vara 

kundorienterad. Utöver grundläggande kunskaper inom de fyra områdena ovan belyses: 

[3] 

 Kunskap om att effektivt kunna lyssna på kunden för att inhämta 

information 

 Kunskap om att förstå samt förmåga att kunna analysera en kunds 

situation och problem 

 Kunskap om hur man skräddarsyr erbjudanden efter kundens behov 

Ytterligare beskriver Weitz, Sujan och Sujan förmågan att anpassa sig efter kundens 

behov i unika situationer som den viktigaste kunskapen att besitta vid arbete med sälj. 

De unika situationerna uppkommer i interaktion mellan säljare och kund. Vid det 

tillfället gäller det att kunna förvärva och dra fördel av den unika information som 

kunden delger säljaren i en säljsituation, och att snabbt kunna göra en bedömning av 

kundens behov. [9] 

Även Szymanaski lyfter fram säljarens förmåga att identifiera kundens önskemål och 

behov i en säljsituation som kritisk kunskap för ett lyckat säljresultat. Szymanaski 

framhäver dessa punkter som viktiga för en bra säljprestation: [10] 

 Kunskap om att kunna anpassa sig till situationen vid kontakt med kund 

 The salespersons selling related knowledge  

 Moderating influences 
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4. Resultat av empiri 
 

4.1 Intervju 

I detta avsnitt redovisas en sammanfattning av intervjun som hölls med ansvarig för 

sälj-teamet på Konsultbolaget X. Intervjun varade i ca 45 minuter. Respondenten tilläts 

tala fritt kring intervjuunderlaget, vilket finns beskrivet i Bilaga 1. Frågorna är valda 

dels för att få Konsultbolaget X:s syn på vald frågeställning i uppsatsen, dels också för 

att få underlag och bakgrundsinformation till funderingar som uppkommit under utförd 

praktik. Det skall tilläggas att det i efterhand tillkommit ytterligare frågor och 

funderingar som respondenten fått svara på löpande, under perioden för författarens 

utförda praktik på bolaget. Respondenten deltar, likt bolaget i rapporten, anonymt i 

intervjun.  

 

Introduktion 

Respondenten arbetar som konsult inom Konsultbolaget X, där denne arbetat sedan 6 år 

tillbaka. Respondenten har erfarenhet av studier inom Business Economics i Indien och 

därmed god kunskap om marknaden och kulturen i landet. Inom ramen för sälj har 

respondenten gått ett par interna säljkurser.  

Som ansvarig för sälj-teamet på Konsultbolaget X är arbetsuppgifterna att tillämpa den 

av ledningen beslutade säljstrategin på bolagets säljverksamhet inom sälj-teamet. I detta 

fall innebär det att ansvara för säljkampanjer (som: Vilka bolag inom vilken bransch 

skall Konsultbolaget X sälja till?, Vilka tjänster skall Konsultbolaget X sälja? osv), 

delegera arbetsuppgifter inom ramen för arbetet inom sälj-teamet till medarbetarna i 

teamet samt följa upp säljarbetet och redovisa resultat. Ledaren för sälj-teamet är 

ansvarig för att medarbetarna inom teamet har rätt resurser för att kunna utföra sitt 

arbete, samt för att komma med idéer till ledningen då ledaren besitter god expertis på 

området.  

Alla medarbetare på Konsultbolaget X har i uppgift att bidra till säljverksamheten. Inom 

sälj-teamet arbetar en tredjedel av personalstyrkan, varav hälften av dem med sälj på 

50%. Sälj-teamet har en stödfunktion till de seniora konsulterna på bolaget, som är de 

som slutligen fysiskt träffar den potentiella kunden och avslutar en affär. 

Sälj-teamet har generella veckomål som medlemmarna skall uppnå. Dessa handlar inte 

om ekonomi utan om antal ringda samtal och antal inbokade säljmöten. Målen är satta 

utifrån erfarenhet, uppnås målen i sälj-teamet kommer bolaget i slutändan att kunna nå 

sitt säljmål rent ekonomiskt. 

 

Säljstrategi och konkurrenskraft hos Konsultbolaget X 

Konsultbolaget X centralt har de senaste åren ändrat fokus för verksamheten, vilket har 

medfört att säljfunktionen inom bolaget har hamnat i fokus. Enligt respondenten är 

säljverksamheten något som ingår i ”det vardagliga arbetet” – utan sålda uppdrag kan 

bolaget varken tjäna pengar eller växa. Inom den nya strategin finns en mer ”aggressiv” 

inställning till sälj, vilket är en skillnad mot tidigare. Uppsatta mål gällande tillväxt och 

omsättning för varje kontor/marknad sätts i ett samarbete mellan Konsultbolaget X 
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centralt och de lokala marknaderna. Strategierna för hur dessa mål sedan skall uppnås 

sätts lokalt, vilket är viktigt enligt respondenten. 

Konkurrenskraften hos konsultbolaget X kan sammanfattas i följande punkter: 

 Konsulter som är specialiserade på export  

 Erbjuder inte bara strategisk utan även handfast hjälp 

 Har lokal närvaro och kännedom på många marknader 

 God relation till officiella personer och diplomater 

 Erbjuder konkurrenskraftiga priser 

 

Säljrelaterade kunskaper 

För att kunna lyfta luren och sälja in Konsultbolaget X:s tjänster behövs kunskap enligt 

följande: 

 Kunskap om praktiska förfaranden och rutiner internt (hur arbetet inom sälj-

teamet går till och koordineras; hur kontakt med företag dokumenteras m m). 

 Kunskaper om Konsultbolaget X och dess tjänster. 

o På vilket sätt är Konsultbolaget X konkurrenskraftigt? 

 Kunskaper om den lokala marknaden, och möjligheter på marknaden i fråga för 

Konsultbolaget X:s kunder 

 Kunskaper inom säljteknik, vilket enligt respondenten är individuellt 

Som säljare inom Konsultbolaget X måste du besitta grundläggande kunskaper inom de 

fyra områdena ovan. De mest kritiska kunskaperna för en säljare på Konsultbolaget X är 

samma som ovanstående i en mix. Talang blandat med ”learning by doing” är nyckeln 

till framgång inom sälj, enligt respondenten.  

Medarbetarna på Konsultbolaget X får ta del av kunskaperna ovan genom muntliga 

introduktioner vid nyanställning. Information kring praktiska förfaranden inom sälj-

teamet finns dokumenterad på intranätet. Informationsblad om marknaden, branscher 

finns i stor utsträckning på internwebben. Ett CRM-system finns globalt. 

Huvuddelen av kunskapen ovan överförs till medarbetarna då de nyanställs på företaget. 

Detta sker på lokal nivå. Förväntas en medarbetare ingå i sälj-teamet, görs en 

genomgång med medarbetaren för att gå igenom de praktiska rutinerna. Kurser inom 

säljteknik finns att tillgå på global nivå, men erbjuds inte en medarbetare förrän denne 

har praktisk erfarenhet av arbetet. Detta brukar ske efter ungefär ett års anställning inom 

bolaget.  

 

4.2 Praktik 

Författarens praktik är utförd under en period av 2,5 månad, fr o m 15 januari 2011 t o 

m 31 mars 2011. Under perioden utgjordes 50% av författarens arbetstid av arbete inom 

sälj-teamet. Praktiken har medfört insyn och förståelse för säljverksamheten på 

Konsultbolaget X. 



12 

 

Praktiken initierades tillsammans med ytterligare nyanställda medarbetare (även de har 

arbetat inom sälj-teamet på 50%, under angiven tidsperiod) vilkas utveckling och 

introduktion har kunnat följas på nära håll. De övriga nyanställda medarbetarna i fråga 

har också, under perioden, fått redogöra för sina upplevelser kring frågorna i Bilaga 1. 

Det är dock författarens subjektiva uppfattning som redovisas som resultat nedan.  

Praktiken inleddes med en veckas introduktion respektive inskolning till sälj-teamet. 

Introduktionen bestod av sessioner där olika ämnen behandlades, såsom introduktion till 

bolagets verksamhet, tjänster, konkurrensfördelar, säkerhet, praktiska rutiner mm. 

Inskolningen till sälj-teamet bestod av en genomgång av de praktiska rutinerna kring 

säljarbetet internt. De praktiska rutinerna bestod i en stegvis process, där uppgifter 

såsom att logga ett säljsamtal, boka in möten i den gemensamma kalendern mm ingick. 

Därefter påbörjades arbetet med den praktiska säljverksamheten. 

 

Säljrelaterade kunskaper 

Nedan specificeras de kunskaper författaren har identifierat som dem som används 

under arbetet med sälj.  

Grundläggande kunskaper som behövs för att kunna ringa ett första säljsamtal: 

 Kunskaper kring praktiska rutiner (hur företaget loggar säljsamtal, hur möten 

registreras mm) samt kring säljverksamheten på bolaget. 

 Kunskaper kring de CRM-system och andra supportfunktioner som används i 

säljarbetet. 

 Basala kunskaper om den marknad företaget säljer in. 

 Kunskaper om de tjänster företaget säljer. 

Kunskaper som krävs för att generera ett gott resultat inom säljarbetet: 

 Kunskaper om säljteknik, t ex om hur en säljare kan läsa av kunden, hur 

argument kan bemötas mm. 

 Fördjupade kunskaper om marknaden. 

 Goda kunskaper om de tjänster företaget säljer, och kunskap om för vilka kunder 

och i vilka situationer respektive tjänst är lämplig. 

 Kunskaper kring kunder/kundsegment/branschsegment för att kunna identifiera 

kundens möjligheter på marknaden i fråga. 
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5. Diskussion 
 

 

Vilka säljrelaterade kunskaper som är betydelsefulla inom en organisation är 

situationsberoende. De beror främst på vilka målsättningar som skall uppnås inom 

säljfunktionen och på vilken strategi bolaget i fråga har. De är också beroende av vilka 

värden en organisation vill förmedla till en potentiell kund. Även tiden är en faktor att ta 

hänsyn till. Förväntas snabba eller långsiktiga resultat?  

Som angivits i syftet avser denna uppsats undersöka vilka kunskaper som är 

betydelsefulla för att uppnå ett lyckat säljresultat. I denna uppsats likställs ”lyckat 

säljresultat” med företagets säljmål, dvs om företaget når sina säljmål betraktas 

resultatet som lyckat. Detta är en rimlig definition då dessa säljmål baserats på 

företagets tidigare erfarenhet av sälj.  Vid dragna slutsatser har författaren antagit att ett 

lyckat säljresultat för sälj-teamet innebär att teamet lyckas med de uppsatta säljmålen. 

Någon direkt undersökning av vilka sälrelaterade kunskaper som ligger bakom lyckade 

säljprestationer har varit svår att utföra. Slutsatserna baseras endast på respondenten av 

intervjuns och medarbetarnas uppfattningar i frågan.  

Kombinationen intervju och praktik gav kompletterande uppgifter till resultatet. Vad 

ledningen uttrycker är viktig kunskap är intressant med den erfarenhet de innehar av 

både säljarbete och av organisationen som sådan. De kunskaper ledningen uttrycker som 

viktiga är naturligtvis sammankopplade med fokus på mål, långsiktigt resultat och att 

rätt säljstrategi efterföljs. De kunskaper som författaren ansåg viktiga under praktiken 

blir naturligtvis mer sammankopplade med kortsiktiga resultat.  

Resultaten från de empiriska studierna speglar även komplexiteten i de aspekter som 

inbegrips i begreppet kunskap. Kunskap är ett mångfacetterat begrepp med en uppsjö av 

betydelser. Det står klart att alla inte har en tydlig eller enhetlig bild av vad kunskap är, 

och samma resonemang gäller säljrelaterad kunskap. När det gäller att identifiera de 

mest betydelsefulla säljrelaterade kunskaperna – och sammankoppla dem till att de 

bidrar till ett lyckat resultat – är det svårt att bortse från yttre faktorer såsom talang, 

inlärningsförmåga mm, dvs. faktorer som egentligen inte har med specifikt kunskapen 

att göra.    

Ryans och Weinbergs klassificering av de fyra typerna av kunskap, viktiga att besitta i 

ett säljrelaterat sammanhang, gjordes redan 1988. De empiriska studierna visar att de 

fortfarande är relevanta och stämmer med de grundläggande kunskaper respondenten 

anser viktiga inom säljverksamheten på Konsultbolaget X. Tiden efter 1988 har präglats 

av utveckling på den digitala fronten, genom t ex CRM-system som kommit att 

effektivisera en rad processer, bl a arbetet med sälj inom organisationer. Denna 

utveckling har inneburit att nya typer av kunskaper, av teknisk karaktär, har tillkommit i 

säljprocessen. Ryans och Weinbergs klassificering bedöms dock fortfarande som 

relevant då själva säljet, likt då boken skrevs, sker mellan två individer. 

Produktkunskap är den mest explicita av de fyra säljrelaterade kunskapstyperna som 

Ryans och Weinberg beskriver. Denna kunskap kan liknas vid information, den kan 

dokumenteras, kodifieras och är enkel att överföra. Om vi följer Alice Lams 

klassificering av kunskap är produktkunskap en typ av encoded knowledge, den är av 

sin natur kollektiv och explicit. Ur ett säljare–kund-pespektiv är denna kunskap sådan 

som kunden i stor utsträckning själv har möjlighet att inhämta kunskap om, t ex via 
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internet. På Konsultbolaget X handlar produktkunskapen om kunskaper om de tjänster 

som bolaget säljer. Information om tjänsterna i sig, kan ses som explicit kunskap. Dock 

skall dessa kunskaper sättas in i ett sammanhang och skräddarsys efter kundens behov. 

Produktkunskapen för ett tjänsteföretag får ses som tyst kunskap och skulle kunna 

klassas som embodied knowledge. 

Inom ramen för marknadskunskap ligger delvis explicit kunskap så som 

marknadsstorlek, existerande konkurrenter mm. Denna kunskap är av karaktären 

encoded knowledge, den beskrivs som information. Inom marknadskunskap ligger även 

kunskap om kunden, vilken är kontextberoende. Kunskapen om kunden handlar idag 

om relationer där det gäller att påverka rätt person (beslutsfattaren eller kanske 

influeraren osv.) för att övertyga kunden att investera i produkten. Denna kunskap får 

därmed klassas som tyst och individuell, dvs embodied knowledge. 

Säljteknik får, även den efter resultaten från empirin, klassas som embodied knowledge. 

Det finns dokumenterade tekniker för att prestera inom sälj, förhandling osv, vilket kan 

ses som explicit kunskap. Säljteknik är den mest kontextberoende kunskapen av de fyra 

i Ryans and Weinbergs klassificering, då det handlar om interaktion med kund i unika 

situationer. Respondenten på Konsultbolaget X hävdar även att denna typ av kunskap är 

betydelsefull och byggs upp utav praktisk erfarenhet.  

Den organisatoriska kunskapen på Konsultbolaget X finns övergripande dokumenterad 

som rutiner och tillvägagångssätt, vilka medarbetarna får ta del av, dvs som explict och 

kollektiv kunskap. Under praktiken gjordes dock noteringar att denna explicita kunskap 

växt fram ur de praktiska rutiner som legat till grund för dokumentationen. Vissa 

organisatoriska kunskaper upptäcktes dock som inrotade i organisationen och som man 

lär sig via erfarenhet. Detta är t ex kunskap kring företagets värderingar och en ”känsla” 

av bolaget som är önskvärd att förmedla vid ett säljsamtal. Sådant är svårt att artikulera 

och kan klassas som embedded knowledge, tyst och kollektiv. 

De säljrelaterade kunskaper som identifierats efter tidigare studier är allmängiltiga och 

har således funnits relevanta även för Konsultbolaget X. En viss grund av kunskaper 

inom Ryans och Weinbergs fyra identifierade områden är en nödvändighet för att kunna 

lyfta luren och ringa ett säljsamtal även på Konsultbolaget X.  

Sälj-teamet är påverkat av hög personalomsättning och personal utan lång erfarenhet av 

arbete inom organisationen. Detta ser författaren som viktiga aspekter att ta hänsyn till 

vid identifiering av betydelsefulla kunskaper för det specifika bolaget. Det 

kunskapsbehov som då efterfrågas är marknadsinformation. Att säljaren besitter en bred 

kunskapsbas, inom det område denne förväntas vara expert inom, är betydelsefullt för 

att vara trovärdig mot kund. Värt att nämna är också att sälj-teamet har en stödjande 

funktion till de mer seniora medarbetarna på Konsultbolaget X som ofta är de som 

slutför en säljprocess med en potentiell kund. I olika delar av säljprocessen är 

kunskapsbehovet olika, ett faktum som påverkat slutsatsen. Sälj-teamet är därmed inte 

lika beroende av att besitta goda kunskaper inom t ex förhandlignsteknik. 
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6. Slutsats 

 
 
Nedan presenteras de tre specifika kunskaper, identifierade som mest betydelsefulla 

inom sälj-teamet på Konsultbolaget X, för ett så lyckat resultat inom sälj som möjligt. 

 Då företagets kärnprodukt handlar om export krävs goda marknadskunskaper 

inom just den lokala marknaden och hur den står sig gentemot andra marknader i 

världen. Denna kunskap skall inkludera historik, nuläge, framtidsutsikter, 

grundläggande kunskaper inom nationalekonomi m m. 

 Goda marknadskunskaper då det gäller kunskap om kunden. I vilka situationer 

kan våra potentiella kunder vara i när det gäller deras internationalisering? Hur 

löses deras problem på bästa sätt med hjälp av våra tjänster? 

 Grundläggande säljteknik. Marknaden som Konsultbolaget X befinner sig på är 

för tillfället en av världens snabbast växande marknader och med det följer 

attraktivitet. Marknaden i sig säljer sig självt. Säljteknik är en viktig kunskap, 

men enbart betydelsefull på en grundläggande nivå inom sälj-teamet på 

Konsultbolaget X. 
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Bilaga 1. Intervjuunderlag 
Material till intervju med X X, Ledare för sälj-teamet på Konsultbolaget X.  

 

Introduktion  

 Student vid civilingenjörsprogrammet Maskinteknik på KTH i Stockholm. 

 Skriver för närvarande min Kandidatexamensuppsats inom Industriell Ekonomi 

och Organisation, vilken är min Masterinriktning.  

 Uppsatsen behandlar ämnet Knowledge Management. Jag har valt att undersöka 

kunskap inom område sälj, där jag vill undersöka vilka säljrelaterade kunskaper 

som är en säljare bör besitta för ett lyckat säljresultat.  

 Jag besitter redan en hel del information om ert bolag, därav går jag direkt in på 

frågor inom det specifika ämnesområdet. 

 

Generellt 

1. Beskriv gärna din bakgrund, dina erfarenheter och din roll på Konsultbolaget X? 

2. Vad har du för erfarenheter inom område sälj; utbildning, kurser, praktisk 

erfarenhet mm? 

3. Hur skulle du beskriva Konsultbolaget X:s säljstrategi/sales force management 

strategy? Hur har den förändrats på senare tid? Hur stort fokus är det på 

säljverksamheten? 

4. Hur ser säljorganisationen ut på Konsultbolaget X? Vilka medarbetare är 

inblandade i arbetet inom sälj-temaet? På vilka nivåer, på hur mycket tid/vecka? 

5. På vilket sätt är Konsultbolaget X konkurrenskraftigt? Vilka är era starkaste 

argument vid försäljning? 

6. Vilka resultat förväntas sales-teamet uppnå? 

 

Säljrelaterad kunskap och metod för kunskapsspridning 

7. Vad är viktig kunskap inom sälj inom Konsultbolaget X? (T ex kunskap om 

produktportföljen, Indien som land, marknaden, lagar eller dylikt.) Vilka av 

kunskaperna är de mest kritiska? 

8. Hur får medarbetarna ta del av denna kunskap? (T ex dokumentation, CRM-

system, kurser, genom formellt/informellt nätverk eller dylikt.) 

9. Finns ett strukturerat arbetssätt för att på ett effektivt sätt delge nya medarbetare 

denna kunskap? Hur går det till hos er? 

10. Enligt din åsikt, är detta sätt effektivt? Inom vilket område finns en eventuell 

förbättringspotential? 

11. Utvärderas metoden/arbetssättet/kunskapsnivån internt? Hur ofta? Vad 

utvärderas? 

 

Kompetens 

12. Vad krävs för kompetens/erfarenhet/utbildning inom sälj hos er? 

13. Är det enkelt att hitta kompetensen? 

 

Stort tack för din medverkan! 
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