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Sammanfattning 

Titel: Aspekter att beakta vid beslut om gemensam säljorganisation tvärs divisionsgränser. 
 
Författare: Mikael Fryklund 
 
Handledare: Camilla Wernersson 
 
Institution: Sektionen för Management, Blekinge Tekniska Högskola. 
 
Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 poäng. 
 
Problem: För att förbättra kostnadseffektiviteten och att få bättre utväxling på bra fungerande 
säljorganisationer, tenderar större företag samutnyttja säljorganisationer tvärs divisionsgrän-
ser. Kan dock samma säljkår framgångsrikt sälja på olika marknadssegment, och hantera olika 
produkter och tjänster, samt hur hantera motstridiga krav från olika divisioner?  
 
Syfte: Syftet med kandidatuppsatsen är att beskriva hur olika aspekter måste tas i beaktande 
vid beslut om gemensam säljorganisation tvärs divisionsgränser. Avsikten är att tillföra en 
vägledning vilken företagsledningar kan använda sig av i samband med implementering, samt 
en kartläggning som ger en samlad bild av relevanta aspekter, att utgå från i vetenskapligt 
syfte. 
 
Metod: Fenomenologisk metod, där jag genom omfattande litteraturstudie, och semistandar-
diserade, kvalitativa intervjuer, kommer fram till hur olika aspekter måste beaktas vid beslut 
om gemensam säljorganisation tvärs divisionsgränser.  
 
Slutsatser: Vid beslut om gemensam säljorganisation tvärs divisionsgränser, har jag kommit 
fram till att sex aspekter måste tas i beaktande på följande sätt: 1) Att upprätta teknikorgani-
sationer, vilka kan vara produktledningar, som stöd för säljkåren i tekniska frågor. Dessa ska 
kunna ge support till säljare ute hos kunder, vilket är speciellt viktigt vid nykundsbearbetning 
och större projekt, ta fram offerter, och allmänt fungera som en teknisk back up i olika 
tekniska frågor. 2) Produktutbildning för säljkåren, för att ge den tillräcklig teknisk kom-
petens, så att den kan hantera frågeställningar mellan kund och teknikorganisation. 3) Hantera 
mål- och rollkonflikter, genom strukturerat arbetssätt, med mål och planer, tydlighet med vad 
som förväntas av olika parter, samt lämpligt kompensationssystem. Med hänsyn till det som 
framkommit i intervjuer är detta den enskilt viktigaste punkten att nogsamt beakta, speciellt 
då den kan riskera att underskattas. 4) Skulle kulturella motsättningar uppstå eller tänkas 
uppstå bör det proaktivt hanteras, t.ex. genom att man arbetar med gemensamma 
grundvärderingar och skapar medvetenhet om kulturella skillnader. 5) Organisationen måste 
bygga på kundfokus och team baserat arbetssätt, då det är många som måste samarbeta över 
organisationsgränser och tillsammans kunna erbjuda lösningar som stärker kundens 
konkurrenskraft. Det kommer också ställa andra krav på säljare, och deras utbildning, vilket 
innebär mer fokus på att kunna hantera relationer med kunder och andra aktörer, och mindre 
på specifik teknik. Denna aspekt kommer bli allt viktigare i framtiden för att kunna skapa 
framgångsrika säljorganisationer. Att följa utvecklingstrenderna, bör med andra ord kunna 
underlätta för gemensam säljorganisation. 6) En mer pragmatisk form av gemensam sälj-
organisation tvärs divisioner, där det finns tydliga synergier mellan divisionerna, är klart att 
föredra. Det bör där finnas synergier, som t.ex. samma marknadssegment eller kunder. 
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Abstract 

Title: Aspects to consider when taking Decision on Common Sales Organization across Divi-
sions. 

 
Author: Mikael Fryklund. 
 
Supervisor: Camilla Wernersson. 
 
Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology. 
 
Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits. 
 
Problem: To improve cost effectiveness, and gain leverage of well running sales organiza-
tions, larger companies tends to use common sales organization across divisions. However is 
the same sales force suitable to handle different market segments, products and services, and 
how to deal with contradictory demands from different divisions? 
 
Purpose: The purpose of the Bachelor’s thesis is to describe how various aspects have to be 
considered when taking decision on common sales organization across divisions. The inten-
tion is to introduce a guide for management in companies to get use of in connection to 
implementation, and an overview of relevant aspects to consider for scientific purpose.  

 
Method: Phenomenological method, where I through comprehensive literature study and 
semi-standardized, qualitative interviews, conclude how various aspects have to be considered 
when taking decision on common sales organization across divisions. 
 
Results: When taking decision on common sales organization across divisions, have I found 
out, that six aspects have to be considered in the following way: 1) To establish technical 
departments, which can be product managements, to support the sales force in technical mat-
ters. These have to be able to assist salesmen out at customers, which is especially important 
when approaching new customers and in larger projects, make quotations, and generally act 
as a technical back up in various technical matters. 2) Product training for the sales force, to 
give it enough technical competence, to be able to handle technical matters between customer 
and technical organization. 3) Manage goal and role conflicts, through a structured way of 
working, with goals and plans, clear expectations on various parties, and a suitable incentive 
scheme. With respect to the outcome from interviews this is the most important matter to pay 
attention to, especially since it easily can be neglected. 4) Should cultural conflicts appear or 
likely will appear, then it has to be taken care of in a pro-active manner, e.g. that one work 
with common core values and establish awareness in cultural differences. 5) The organization 
has to be embraced by customer focus and team based way of working, since many have to 
cooperate across organizational boarders and together be able to offer solutions that 
strengthens the customers competitiveness. There will in addition be other requirements on 
salesmen, and their education, which means more focus on ability to manage relations with 
customers and other stakeholders, and less on specific technology. This aspect will become 
even more important in the future in order to create successful sales organizations. To follow 
development trends, should in other words simplify the use of common sales organization. 6) 
A more pragmatic way of common sales organization across divisions, with more obvious 
synergies between divisions, is clearly preferred. It should be synergies as for example same 
market segments or customers. 
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1. Inledning 

För att förbättra kostnadseffektiviteten och för att kunna få bättre utväxling på bra fungerande 

säljorganisationer, tenderar en del större företag försöka samutnyttja säljorganisationer tvärs 

divisionsgränser, fenomenet nämns bland andra av Bharadawaj, Varadarajan, och Fahy 

(1993).   

 

Behovet ökar dessutom ju mer företag vill expandera marknaden internationellt. I början av 

sin internationalisering organiserar många företag enligt Bruzelius och Skärvad (1989) en 

utlandsdivision, som har hand om all försäljning utomlands av produkter från andra inhemska 

divisioner. Är verksamheterna olika har dock en internationell division mindre förutsättningar 

att vara framgångsrik. De hävdar då att globala divisioner blir nödvändiga, och dessa globala 

divisioner har sina egna internationella säljorganisationer. Detta leder i sin tur till suboptime-

ringar vilket gör att företag försöker samutnyttja säljkårer. Har man mödosamt lyckats bygga 

upp en bra säljorganisation inom ett område, vill man ofta kunna utnyttja den till att sälja 

också andra produkter och tjänster. Situationen har givetvis blivit mer påtaglig med hänsyn 

till globaliseringen, och nya snabbväxande ekonomier som Kina och Indien, där företag vill 

ha marknadspositioner och få del av tillväxten.  

1.1 Problemområden 

Enligt Minzberg (1983) har ofta stora industriföretag en divisionaliserad organisationsform. 

Den har bland annat fördelen att divisionerna kan utvecklas och optimeras efter sina respek-

tive strategier, och koncernledningen kan ägna sig mer åt övergripande strategisk portföljför-

valtning. I ett företag där varje division har sin egen säljorganisation fås dock överlappande 

säljorganisationer på vissa geografiska marknader, vilket upplevs onödigt. Likväl som på 

andra marknader, speciellt nyare tillväxtmarknader kan man ha en för liten säljorganisation. 

Det är då uppenbart att företagen vill balansera säljorganisationen bättre. Bruzelius och 

Skärvad (1989) använder begreppet partiell divisionalisering, där vissa funktioner är gemen-

samma då förutsättningarna för fullständig divisionalisering inte finns, det kan t.ex. vara en 

gemensam försäljningsorganisation. 
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Vid en divisionsorganisation har relativt självständiga resultatenheter i form av divisioner 

skapats. Problemen som då uppkommer enligt Minzberg (1983) är att koordinera dessa själv-

ständiga divisionsledningar, att tänka till det gemensammas bästa, eller hela företagets bästa, 

de tenderar i kraft av den självständighet de fått att suboptimera vad som är rätt för respektive 

division i stället. Med en gemensam säljorganisation tvärs divisioner fås å andra sidan en 

form av matrisorganisation, med dess kända nackdelar som tendenser till maktkamper, och 

oklart ansvar, vilket leder till ineffektiviteter enligt Davies och Lawrence (1977). 

 

Whitford (2006) har gjort en studie över de tre typiska organisationsformerna, funktionell, 

divisions- och matrisorganisation utifrån vad han kallar agendasättande och politisk styrning, 

där konflikter beaktas kontra mervärden som de olika organisationsformerna kan ge. Det som 

särskiljer matrisorganisationen från de andra är just mängden av konflikter som är betydligt 

mer vanliga vid denna organisationsform, en fördel han lyfter fram dock är att den ökar kom-

munikationen, då fler är och måste vara involverade i beslut.  

 

Whitford jämför också funktionell organisation med divisionsorganisation, där han kommer 

fram till att mängden konflikter är desamma för de båda organisationsformerna, men att 

divisionsorganisationen har fördelen att den minskar överbelastningen av information på 

ledningsnivå, vilken blir större ju större verksamhet det är frågan om. Det är en anledning till 

att större företag delas upp i divisioner för att få mer hanterbar verksamhet, sedan skapar man 

i vissa fall en matrisorganisation för att få ut synergier på vissa områden, vilket i sig tenderar 

skapa nya problem som fler konflikter.  

 

Sohi, Smith och Ford (1996) har i en studie utrett hur säljare påverkas när en säljorganisation 

delas gemensamt mellan divisioner, i huvudsak kommer de fram till att det kan bli målkon-

flikter mellan divisioner, som leder till rollkonflikter hos säljarna, vilka utsätts för motstridiga 

krav. Detta påverkar säljarnas arbetstillfredsställelse negativt, vilket i sin tur påverkar presta-

tionen. Matrisliknade problem uppstår därmed i enlighet med Davies och Lawrence, samt 

Whitford ovan. 

  

På ett liknande sätt påvisar Webster (1984) också att ledningsproblem kan uppstå vid gemen-

sam säljorganisation, då en produktledning tycker att säljorganisationen prioriterar dem för 

lite, eller att säljorganisationen inte kan sälja deras produkter, som anses specifika.  
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Bruzelius och Skärvad (1989) berör att olikheter i verksamheter avseende teknik, produkter 

och branscher, vidare i uppsatsen kallat marknadssegment, gör det betydligt svårare för en 

gemensam säljorganisation att vara framgångsrik. Detta på grund av att det helt enkelt är svårt 

att förstå sig på olika typer av verksamheter, och dessutom hantera dem samtidigt. 

 

Det finns också forskning om källor till effektivitet i säljorganisationer (Piercy, Cravens och 

Morgan, 1997). Här finns källor, eller framgångsfaktorer för att säljorganisationer skall vara 

effektiva, likväl faktorer som faktiskt inte påverkar effektiviteten i säljorganisationen. De 

hävdar i huvudsak att mer effektiva säljkårer har framgångsfaktorer som hög motivation hos 

säljarna beroende av deras karaktär, rätt konstruerade kompensationssystem, coachande ledar-

skap, betydligt mer kundfokus, och teamarbete. Däremot är inte teknik och produktkunnande 

avgörande enligt deras studier. Det här kontrasterar vad Bruzelius och Skärvad hävdar enligt 

ovan. 

 

Det finns en strävan att tillmötesgå kundernas önskemål om färre kontaktpunkter, det är också 

ett skäl till att gemensam säljorganisation tvärs divisioner skapas. Webster (1984) ser det som 

det mest föredragna sättet att ha en säljare som ansvarig för ett geografiskt område, och då 

sälja alla företagets produkter inom det området, då det upplevs positivt av kunderna med en 

kontaktpunkt och kan ge ökad försäljning. Han anser dock att man måste beakta teknisk kom-

plexitet. Kumar (2004) för fram liknande synpunkter, att leverantörerna arbetar med att utöka 

sina erbjudanden, och ju mer produkter och service de erbjuder, desto större beroendeförhål-

landen från kunderna till leverantörerna, och desto mer försäljning. Kan samordning över 

divisionsgränser göras för att få ett större totalerbjudande, bör därmed leverantörerna stärka 

banden till sina kunder, och öka försäljningen. 

 

Ett annat perspektiv är olika kulturer och dess implikationer på hur en organisation fungerar. 

Morgan (1999) tar upp hur en stor organisation består av flera subkulturer, vilka kan vara 

mycket olika. Han beskriver hur grupper med olika attityder i en organisation som blir bero-

ende av varandra, kan hamna nästan i ett krigsliknande tillstånd. Därmed inses att olika kultu-

rer kan ha en påverkan på hur samverkan kan ske i en organisation som skall samarbeta över 

divisionsgränser, där fler beroendeförhållanden skapas med helt andra delar av organisa-

tionen. Sheth (2006) pekar å andra sidan på hur stora globala företag, där medarbetare från 

olika delar av världen samarbetar, blir alltmer mångkulturella. Medarbetarna blir influerade av 

varandras kulturer, och därmed mer öppna för olika kulturer.   
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Piercy (2010) har gjort en studie om hur den strategiska försäljningen utvecklas i business-to-

business företag. Han lyfter fram hur stora kunder kräver allt mer av leverantörer, vilket 

kommer leda till att man måste kunna arbeta mer tvärfunktionellt både inom företaget såväl 

som med partners utanför företaget för att serva kunden. Det här ställer rimligtvis ökade krav 

på att kunna samarbeta tvärs organisationsgränser och med stort kundfokus. Storbacka, Ryals, 

Davies och Nenonen (2009), har också gjort en studie över hur försäljningsorganisationen 

förändras i business-to-business företag. De lyfter fram hur kunder tar till sig nödvändig 

produktinformation genom leverantörens websidor, och sedan placerar order, utan säljkårens 

direkta medverkan, som i stället utvecklas mot att hantera kundrelationer, och sedan 

interagerar med olika funktioner i det egna företaget för att stärka kundernas marknads-

position. De för med andra ord fram ett liknande budskap som Piercy (2010) ovan, med mer 

fokus på samarbete och kundfokus och mindre på produkter och teknik.      

 

Ett antal perspektiv har ovan radats upp som talar å ena sidan mot att kunna samarbeta tvärs 

divisionsgränser, t.ex. med hänsyn till teknik/produkter (Bruzelius och Skärvad, 1989), divi-

sioner som suboptimerar utifrån sitt eget bästa (Minzberg, 1983), målkonflikter mellan divi-

sioner som leder till rollkonflikter och säljare som tappar i arbetstillfredsställelse (Sohi, Smith 

och Ford, 1996). Samtidigt som det finns krav och önskemål från kunder som talar för att 

arbeta tvärs divisionsgränser, t.ex. att det är önskvärt ur kundperspektiv med färre kontakt-

punkter, vilket kan ge merförsäljning (Webster, 1984), eller att förmåga till bättre teamarbete 

och att arbeta över gränser med starkt kundfokus ökar försäljningen (Piercy, Cravens och 

Morgan, 1997), (Piercy, 2010), (Storbacka, Ryals, Davies och Nenonen, 2009). En gemensam 

säljorganisation tvärs divisionsgränser kan ses som en form av matrisorganisation, och i det 

avseendet talar Whitford (2006) å sin sida både för och emot, med hänsyn till förbättrad 

kommunikation kontra ökat antal konflikter. 

 

Som man kan se av ovan så är uppfattningarna olika, och jag har inte hittat någon forskning 

som direkt berör hur olika aspekter bör beaktas för att gemensam säljorganisation tvärs 

divisioner, skall kunna fungera bra. Det nämns bara i förbigående av forskare och några 

enstaka perspektiv nämns, och i vissa fall är det motstridiga budskap från olika forskare. 

Genom beaktande och analys av vetenskapliga studier på området, dels om grunder i organi-

sationsteori, dels om säljorganisationer, dels om divisionsgemensamma organisationer, samt 

jämförelser med ett stort internationellt industriföretag, är målsättningen med uppsatsen där-

för att bidra med ny kunskap på området.  
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Jag har valt att studera utifrån fem olika perspektiv som kommit fram genom litteraturstudier 

och som nämnts ovan, vilka är: 1) Teknik/produktkompetens samt kompetens om marknads-

segment, 2), Eventuella målkonflikter mellan divisioner, 3) Kulturella perspektiv, 4) Vad som 

anses skapa effektiva och framgångsrika säljorganisationer, och 5) Utvecklingstrender för  

kundinteraktion och krav på säljorganisationer, för att uppsatsen förhoppningsvis skall ha 

relevans längre fram i tiden. 

  

Genom att göra en kartläggning utifrån dessa fem perspektiv, görs ett försök till att skapa en 

form av helhetsbild över hur olika aspekter måste tas i beaktande vid beslut om gemensam 

säljorganisation tvärs divisioner, och därigenom uppnå en kombination av omfattande mark-

nadstäckning och kostnadseffektivitet. Det finns säkerligen andra perspektiv som skulle 

kunna ha relevans, men det är de här perspektiven som har framkommit i den litteratur som 

har studerats. 

 

Jag har i uppsatsen valt att beakta situationen för typiska internationella, industriföretag, som 

är inom business-to-business. Företagen delas där ofta upp i divisioner, som fungerar som 

självständiga enheter, med egen tillverkning, utveckling, inköp och säljkår, enligt Minzberg 

(1983). Många av de stora svenska industriföretagen är exempel på divisionsorganisationer, 

som är uppdelade i exempelvis affärsområden och vidare i affärsenheter med relativt 

självständigt ansvar. Vad de olika enheterna kallas, t.ex. divisioner eller affärsområden kan 

variera mellan olika företag. 

1.2 Syftet med uppsatsen 

Syftet med kandidatuppsatsen är att beskriva hur olika aspekter måste tas i beaktande vid 

beslut om gemensam säljorganisation tvärs divisionsgränser.  

 

Avsikten är att tillföra en vägledning vilken företagsledningar kan använda sig av i samband 

med implementering, samt en kartläggning som ger en samlad bild av relevanta aspekter, att 

utgå från i vetenskapligt syfte. 
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1.3 Disposition 

För att göra det enklare att orientera sig i uppsatsen följer här en kort förklaring av uppsatsens 

disposition. Uppsatsen inleds med problemområden och syfte. Därefter redogörs för den 

metod som valts för uppsatsen för att komma fram till en konklusion. Inom teoriavsnittet 

redogörs för olika grundteorier inom organisation, kulturella aspekter, samt vad konkreta 

forskningsstudier kommit fram till som angränsar till syftet för denna studie, och som är av 

stor vikt för uppsatsens senare slutsatser. Under empiri och analys redogörs för den informa-

tion som framkommit genom intervjuer av chefer och säljare och en analys av det, sedan 

avslutas uppsatsen med slutsatser och uppslag till framtida forskning. 
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2. Metod 

I detta kapitel redogörs för de metodologiska överväganden som gjorts för att kunna svara på 

uppsatsens frågeställning och syfte, hur olika aspekter måste tas i beaktande vid beslut om 

gemensam säljorganisation tvärs divisionsgränser.   

2.1 Val av ansats  

Metodansatsen som valts är främst fenomenologisk. Vid kvalitativa studier söker fenomeno-

login, enligt Kvale och Brinkmann (2009), förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna 

perspektiv och beskriva världen som den upplevs av dem, enligt antagandet att den relevanta 

verkligheten är vad människor uppfattar att den är. Avsikten är att fånga essensen av indivi-

ders upplevelse av ett visst fenomen. I det här fallet gemensam säljorganisation tvärs divi-

sioner.  

 

Det finns också inslag av hermeneutik i metoden, då jag försökt uttolka och förstå hur andra 

människor upplever sin situation och vad det betyder för beslut och handlingar. Att studera ett 

fenomen och söka förstå innebär med nödvändighet en uttolkning, enligt Lundahl och 

Skärvad (1999). 

 

Genom litteraturstudie framkom information som tolkades, för att i det första skedet främst 

komma fram till vilka perspektiv som måste beaktas vid beslut om gemensam säljorganisation 

tvärs divisioner. Därpå genomfördes intervjuer med personal i ett företag som beskrivs under 

2.3, för att verifiera den information som inhämtats från litteraturstudier och få nya insikter. 

Det skedde som en iterativ process på så vis att jag pendlade mellan primärdata, som samlats 

in genom intervjuer, samt teorier och forskning från litteraturstudier som andra utvecklat, för 

att på så vis komma fram till svar på uppsatsens syfte, hur olika aspekter måste tas i beaktande 

vid beslut om gemensam säljorganisation tvärs divisionsgränser. 

2.2 Litteraturstudier 

I den här studien behövdes information om hur divisions- och matrisorganisationer fungerar, 

då det här handlar om att arbeta tvärs divisionsgränser, och likartade problemställningar som 

är typiska för divisions- och matrisorganisationer borde uppstå. Då olika delar av stora orga-
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nisationer ska kunna samverka tätt bedömdes också kunskap om företagskulturer som väsent-

lig. Likväl behövdes information om tidigare forskning, som mer konkret angränsar till hur 

olika aspekter måste tas i beaktande vid beslut om gemensam säljorganisation tvärs divisions-

gränser.  

 

För att söka information om tidigare forskning på området, har biblioteket på BTH och dess 

tillgång till olika databaser använts. Sökorden som användes var bland andra, sales organiza-

tion, sales organizations across divisions, divisional organizations, matrix organizations, 

manage global organizations, optimize sales organization. Anledningen till att dessa sökord 

valdes, var att de har anknytning till aspekter som rör säljorganisationer ur ett organisations-

perspektiv. Som läsaren kan se är det bara engelska ord, när sökning med svenska ord gjordes 

hittades inte tillräckligt relevant information med anknytning till studiens syfte. I tillägg har 

sökningar gjorts över Google, det gav tillgång till titlar på relevanta vetenskapliga artiklar, 

som sedan använts i bibliotekets databaser. 

 

Generella kunskaper om divisions- och matrisorganisationer, samt företagsskulturer, har 

tillgodogjorts både via genomgång av studielitteratur från tidigare kurser inom organisation 

och marknadsföring, likväl som genom datasökningar efter relevant forskning. Där intressant 

information hittats vid genomgång av tidigare kurslitteratur, har vidare sökning gjorts via de 

databaser som finns tillgängliga via BTH, för att se om författarna skrivit mer på temat på 

senare tid. 

2.3 Företaget där intervjuer genomförts 

Företaget där nyckelpersonal blivit intervjuade, är ett internationellt industriföretag, med en 

omsättning på ca 30 Miljarder SEK, 20 000 anställda, och med personal i över 40 länder. 

Företaget är indelat i affärsområden, som är indelade i affärsenheter, vilka är indelade i 

produktområden och dotterbolag. Företaget har en utpräglad divisionsstruktur, med själv-

ständigt resultatansvar delegerat till linjechefer ned till produktområdesnivå. Dotterbolag kan 

vara detsamma som ett produktområde, eller ett rent sälj- eller produktionsbolag.  

 

Företaget har vuxit till stor del genom förvärv, och är inom sin nisch ett av tre världsledande 

företag. Då företagit vuxit genom förvärv, har det arbetat tämligen mycket med företags-

gemensamma ”core values”, grundvärderingar, för att på så vis få en harmonisering i 
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värderingar och till viss grad företagskultur. Frågeställningar om hur använda gemensamma 

säljkårer för att uppnå synergier, som att ta tillvara på en duglig säljkår, eller undvika 

dubblerade säljkårer från olika divisioner förekommer. Det finns enskilda personer som har 

erfarenhet av gemensamma säljorganisationer tvärs divisioner, och det är framför allt dessa 

som jag intervjuat.  

 

2.4 Intervjuernas upplägg 

Åtta personer har intervjuats, där alla är mycket seniora, och hela sex stycken av dem har 

erfarenhet från mer eller mindre ambitiösa angreppsätt, där gemensamma säljorganisationer 

arbetat tvärs divisionsgränser. De två utan erfarenhet av att arbeta med gemensamma sälj-

organisationer, har förövrigt stor erfarenhet av olika organisationer, funktionella, divisions- 

och matrisorganisationer, ledning, samt försäljning, och är mycket seniora. De två borde där-

igenom kunna bidra med relevanta synpunkter på t.ex. matrisorganisationsfrågor. Intervjuer 

gjordes med personal från olika delar av organisationen, likväl som på olika hierarkiska 

nivåer, vilket därmed borde leda till att olika perspektiv belyses. Såväl säljare, försäljnings-

chefer, affärsenhetschefer/divisionschefer, som en HR chef intervjuades. Jag har längre fram 

under kapitel 4, Empiri och analys, valt att inte kommentera vilken position olika personer har 

som stått för olika uppfattningar, mer än i något enstaka undantagsfall, då jag lovat att vara 

strikt konfidentiell i samband med intervjuerna, för att få så uppriktiga svar som möjligt. Det 

visade sig i vissa frågor, vara mer relevant huruvida de intervjuade i praktiken hade erfarenhet 

av gemensam säljorganisation, eller inte, snarare än position. De med erfarenhet av gemensam 

säljorganisation kunde så tydligt beskriva hur de upplevde vissa förhållanden, medan de två 

utan kompletterade bra utifrån sina utgångspunkter, och hade en lite mer övergripande syn. 

Som framgår av kapitel 4, har jag i vissa frågor där erfarenheten av gemensam säljorgani-

sation var tydlig i svaren, valt att redovisa de sex som hade denna erfarenhet, respektive de 

två som inte hade det.  

 

Baserat på uppsatsens syfte, och den information som inhämtats genom litteraturstudier, och 

analyser av dessa, ställdes frågor samman enligt bilaga 1. Intervjuerna var semistrukturerade, 

vilket enligt Lundahl och Skärvad (1999) är ett mellanting mellan standardiserade frågor, där 

frågeformulering och ordningsföljd är bestämd på förhand, och ostandardiserade, där fråge-

formuleringar och ordningsföljd är mer fri. På så vis har frågor och följdfrågor varit förbe-

redda, samtidigt som en öppenhet för nya diskussionspunkter under intervjuernas gång 
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funnits. Intervjuerna var också kvalitativa, vilket innebär att kvalitativ kunskap uttryckt på 

normal prosa söks, och målet är att erhålla nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa 

aspekter av intervjupersonens livsvärld, enligt Kvale och Brinkmann (2009). I den här studien 

innebar detta, hur intervjupersonerna ser på gemensamma säljorganisationer tvärs divisioner, 

där målsättningen var att få en djupare förståelse för hur chefer och säljare ser på situationen 

genom de kvalitativa intervjuerna.  

2.5 Studiens kvalitet 

Lundahl och Skärvad (1999), definierar validitet i en mätning som frånvaro av mätfel, och 

man skiljer på inre validitet, som är när mätinstrumentet (t.ex. frågeformuläret) mäter det som 

avses mätas, och yttre validitet, som t.ex. att man får sanningsenliga svar. Reliabilitet definie-

ras som frånvaro av slumpmässiga fel, en undersökning med god reliabilitet kännetecknas av 

att mätningen inte påverkas av vem som utför mätningen eller av omständigheterna för mät-

ningen.  

  

En brist är att intervjuer gjorts bara på ett företag. Det kan tänkas finnas andra erfarenheter 

utanför detta företag, även om det är ett stort företag som i sin tur består av många dotterbolag 

med sina egna miljöer. För att motverka att det är personal från bara ett företag, har personal 

intervjuats med gedigen och relevant erfarenhet från andra industriella företag i sin yrkesbana, 

och de har blivit ombedda att ha de erfarenheterna också i åtanke vid intervjuerna.   

 

Intervjuerna gjordes enskilt, i lugn och ro, med personer som jag känner yrkesmässigt, och 

har en avspänd relation till, där bakgrunden till intervjun påtalades. Personerna som 

intervjuades var erfarna och mycket seniora, vilket kommenterats närmare under 2.4. Svaren 

tolkas som sanningsenliga, och att om någon annan skulle ställa frågorna vid ett annat tillfälle 

skulle liknande svar fås. Därmed bedöms validiteten likväl som reliabiliteten som god. 
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3. Teori 
Nedan finns redovisat information och kunskap från litteratur och vetenskapliga artiklar, som  

bedömts relevant för uppsatsens syfte.  

3.1 Divisionsorganisationer 

Enligt Minzberg (1983) har hos en fullt utvecklad divisionsorganisation, varje division sin 

egen struktur, med operativa avdelningar, och därmed minskar ömsesidiga beroendet, och 

varje division är kvasiautonom och fri i behovet att koordinera med andra.  Sättet huvudkon-

toret styr divisionerna är genom nyckeltal. Det här gör sammantaget att ömsesidigt samarbete 

mellan divisioner hindras. Sättet för huvudkontoret att hantera problemet är att indoktrinera 

divisionsledningarna att tänka på hela företagets bästa. Ett annat sätt att få divisionerna att 

samarbeta för att uppnå övergripande mål, är att rotera divisionsledningar mellan olika divi-

sioner. Som backup kan huvudkontoret direktstyra för att koordinera. Sammantaget förstås 

dock, att med divisionsorganisation så byggs ett problem in i strukturen som gör det svårare 

att arbeta tvärs divisionsgränser, då de är relativt självständiga.  

 

Ovan belyser därmed trögheten med att ha en gemensam säljorganisation tvärs divisioner, 

men också hur huvudkontoret kan agera för att få till bättre samarbete. 

 

Enligt Minzberg (1983) så finns en stegvis transformering till den rena divisionaliserade for-

men, där det ömsesidiga behovet minskar ju mer utpräglad divisionsorganisation man 

utvecklar. Se figur 1 nedan. Den relaterade produktformen innebär t.ex. att det som säljs till 

externa kunder är mer omfattande än det som säljs mellan divisionerna. Det som typiskt håller 

samman divisionerna är någon form av kärnkompetens, teknologi eller samma kunder.   

 

Det här visar på att det finns mellanformer av divisionsstruktur, där samarbete är mer vanligt. 

Bruzelius och Skärvad (1989) kallar det för partiell divisionalisering, där företaget är indelat i 

relativt självständiga enheter, men dessa blir inte fullt självförsörjande. De nämner också att 

centrala staber kan få till uppgift att samordna då beroendeförhållanden finns mellan olika 

divisioner.  
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Figur 1: Minzberg (1983, s 234) 

 

3.2 Matrisorganisationer 

När förutsättningarna för gemensam säljorganisation tvärs divisioner skulle undersökas, var 

det intressant att undersöka matrisorganisationer, som innebär att man har ett dubbelkom-

mando. 

 

I valet mellan en funktionell organisation och en marknadsbaserad organisation, med sina för 

och nackdelar, kan man välja en matrisorganisation, som är en kombination av båda. Minz-

berg (1983) uttrycker det som att ha kakan och äta den samtidigt, och enkla kommandolinjer 

offras. Enligt Sayles (1976), väljer man matrisorganisationer oftast på grund av att alternati-

ven är för komplicerade med hänsyn till olika beroendeförhållanden. 
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Minzberg (1983) ser kommittéer som samarbetsorgan i en matrisorganisation. En gemensam 

säljorganisation innebär en typ av matrisorganisation som ställer krav på samarbetsförmåga 

mellan divisionsledningar, där en kommitté i stället för en chef kan vara ett samarbets- och 

beslutsorgan.   

3.3 Organisationer som politiska styrningssystem 

Whitford (2006) har gjort en studie över de tre fundamentala organisationsstrukturerna, funk-

tionell, divisions- och matrisorganisation, där han värderar dem utifrån vad han kallar agenda-

sättande och politisk styrning. I studien beaktas antalet konfliktpunkter och på vilken 

hierarkisk nivå de förekommer, kontra de mervärden som de olika organisationsformerna kan 

ge. Ju fler konfliktpunkter, desto mer konflikter i organisationen med dess nackdelar. 

Whitford börjar med den funktionella organisationen, som han menar att företagen ofta har i 

sin början, och jämför med divisionsorganisationen och sedan matrisorganisationen. 

Divisionsorganisationen har lika många konfliktpunkter och därmed konflikter som den funk-

tionella organisationen. Whitford har dock kommit fram till att den funktionella 

organisationen har fördelen att variationen på konflikterna är mindre, medan divisionsorgani-

sationen, har fördelen att den minskar överbelastningen av information på ledningsnivå. Ju 

större en verksamhet blir desto större blir överbelastningen av information, vilket är en anled-

ning till att större företag delas upp i divisioner för att få mer hanterbar verksamhet. 

 

Matrisorganisationen skiljer sig från de andra två genom att mängden konflikter är betydligt 

större, och Whitford lyfter fram kända fall av matrisorganisationer som haft sina utmaningar, 

t.ex. ABB, och slutsatsen är att organisationsstrukturen är svår att leda. En fördel han lyfter 

fram är dock att den ökar kommunikationen, då fler är och måste vara involverade i beslut. En 

utvecklingsaspekt som tas upp är hur företag från att ha haft en funktionell organisation från 

början, går över till en divisionsorganisation när företaget blir större. För att ta tillvara på 

synergier som går förlorade med divisionsorganisationen, införs därefter en matrisorgani-

sation, men den tenderar skapa nya problem, som fler konflikter, vilket kan överstiga de 

fördelar man försökt åstadkomma. Studien är intressant för uppsatsen, då den berör just stora 

internationella industriföretag och de överväganden om komplexa organisationsstrukturer som 

behöver göras. 
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3.4 Teorier kulturella perspektiv 

En stor organisation består inte bara av en kultur, utan flera subkulturer, man brukar prata om 

företagskulturer, vilka kan vara mycket olika. Morgan (1999), beskriver hur en organisation 

kan vara som ett sammanhållet team eller familj, en annan att vi är bäst, och en tredje mycket 

fragmentiserad uppdelad i olika grupper som uppfattar omgivningen på olika sätt.  

 

Morgan hävdar vidare att det i organisationer kan finnas olika och konkurrerande värdesystem 

som ger upphov till en mosaik av kulturer i stället för en enhetlig företagskultur. Kön, hud-

färg, språk, etnisk bakgrund, socialgrupp, vänskapsgrupper, och utbildning spelar en avgö-

rande roll för den kulturella mosaiken.  

 

Han skriver vidare att när grupper med mycket olikartade attityder till arbetet hamnar i bero-

endeposition gentemot varandra, kan organisationen hamna i ett krigsliknande tillstånd.  

 

Sheth (2006) hävdar att i globaliseringens era, kommer konsumtionen i Kina och Indien och 

andra tillväxtmarknader i världen, bli mycket viktig för förtagen i västvärlden. Vilket kommer 

att leda till en alltmer globaliserad marknad, där mer nyckelverksamheter kommer lokaliseras 

till de nya marknaderna. Företag kommer att förlägga inte bara produktion, men också 

utvecklingscenter och andra strategiska verksamheter i de nya marknaderna, där ett utveck-

lingscenter i en världsdel samarbetar med marknadsorganisationen i en annan och så vidare. 

Detta kommer leda till en omfattande multikulturell mångfald, både i företag och samhällen. 

Sheth menar på att det kommer leda till en sorts fusion av kulturer, med mer människor vana 

att exponeras för kulturella olikheter, och därmed mer influerade av andra kulturer.   

 

Morgan beskriver komplexiteten med skilda kulturer, vilket indikerar att det kan vara en stor  

utmaning med en gemensam säljorganisation. Medan Sheth pekar på hur globaliseringen 

kommer göra företag och samhällen mer mångkulturella och öppna för olikheter, där det är en 

förutsättning att kunna samarbeta tvärs olika gränser. Samtidigt ska inses att kulturer är ett 

mycket mångfasetterat begrepp, som Morgan ovan kallar det, kulturell mosaik, de kulturella 

olikheterna kan vara i många olika dimensioner. 
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3.5 Forskning kring hur organisera en säljorganisation 

Webster (1984) ger insikter i hur en säljorganisation i ett business-to-business företag bör 

organiseras, han hävdar att geografisk indelning är vanligast, och att en säljare då säljer före-

tagets alla produkter inom det geografiska området, det ger också en fördel för kunderna då de 

får en kontaktpunkt med en säljare, vilket kan ge merförsäljning.   

 

Kumar (2004) är inne på samma tankegångar, han hävdar att leverantörerna strävar efter att 

ständigt utöka erbjudandet, vilket kommer bli än mer påtagligt i framtiden, och ju mer 

produkter och service de erbjuder, desto mer kan de differentiera sig från konkurrenter och 

desto mer försäljning och större beroendeförhållande från kunden till leverantören. Kan man 

samordna sig över divisionsgränser, bör man därmed kunna stärka banden till sina kunder, 

och på så vis öka försäljningen. 

 

Webster tar också upp att företag kan vara uppdelade i produktdivisioner, där man ibland kan 

hitta så kallad ”pooled sales organization”, gemensam säljorganisation, mellan två eller flera 

produktdivisioner. Här kan en säljare inom ett geografiskt område sälja för två eller fler divi-

sioner.  Han nämner vidare att gemensamma säljorganisationer tvärs divisioner har fördelen 

med att vara geografiskt specialiserade, och kostnadseffektiva. Dock kan det skapa ett antal 

ledningsproblem, då en produktledning kan tycka att säljorganisationen prioriterar dem för 

lite, eller att den inte kan sälja deras produkter.  

 

Webster nämner också att för tekniskt avancerade produktlinjer krävs det teknisk kompetens 

om produkten, men i mindre teknikavancerade i stället mer affärskompetens.  

Webster tar likaså upp nackdelen med produktbaserad säljorganisation jämfört geografisk, då 

den blir dyrare på grund av dubblering av säljare, likväl som kunderna kan bli frustrerade över 

att ha så många säljare som kontaktpersoner från en och samma leverantör. 

 

Webster kommer med användbara teorier för uppsatsen, det tycks finnas inte bara ekono-

miska kostnadsfördelar med en gemensam säljorganisation, utan det kan också uppfattas 

positivt av kunden med färre kontakter, och därmed öka säljeffektiviteten, vilket kommer mer 

belysas i nästa kapitel. Han nämner dock den tekniska aspekten som ett problem att beakta, 

likaså att det kan skapa ett antal ledningsproblem med gemensam säljorganisation tvärs divi-

sioner, enligt ovan. 
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Kotler (1988) ger en tänkbar lösning som kan vara lämplig även vid gemensam säljorgani-

sation, när det gäller att lösa kravet på tekniskt produktkunnande. Vilket innebär att införa 

parallellt med säljorganisationen en produktledningsorganisation, med produktchefer speciali-

serade på olika produkter som stöd till säljarna.  

3.6 Källor eller faktorer som påverkar säljeffektivitet 

Piercy, Cravens och Morgan (1997) har gjort en studie över källor eller faktorer som påverkar 

effektiviteten i en business-to-business säljorganisation, den ger värdefull information vad 

som förbättrar effektiviteten i en säljorganisation och vad som har mindre betydelse. De har 

funnit att de verkligt stora skillnaderna mellan de mest effektiva och de minst effektiva säljor-

ganisationerna finns i följande faktorer: 

 

1. Säljkårens kompensationsstrategi: De mest effektiva säljorganisationerna har en bra balans 

mellan fast och rörlig lönedel, ca 25% rörlig lönedel förekommer i de mer framgångsrika, i de 

mindre framgångsrika är löneandelen 5% eller mindre.  

 

2. Karaktäristiken på framgångsrika försäljare: I de mest effektiva säljorganisationerna har 

säljarna hög motivation, genom den känsla de får över att lyckas i arbetet, och den entusiasm 

de uppvisar. Likaså har de betydligt mer fokus på sina kunder, teamarbete, och säljsupport. 

Med säljsupport menas allt som har med löpande order, leveranser och hur kvalitet hanteras. 

 

3. Drivkrafterna till säljkårens prestation: Traditionell säljledning har fokuserat på att utveckla 

säljtekniker och produkt/service kunnande, men effektiva säljorganisationer var i det här 

avseendet inte annorlunda än mindre effektiva. Skillnaden var i stället att de mest effektiva 

säljorganisationerna hade betydligt bättre förmåga att anpassa sig i säljarbetet med hänsyn till 

kunden, var bättre på teamarbete, säljplanering, och säljsupport. 

 

4. Kundrelationer: Effektiva säljorganisationer fokuserar på kundrelationer, att skapa kundtill-

fredsställelse, och att bygga upp långsiktiga produktiva kundsamarbeten.   
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5. Säljchefen: Framgångsrika säljorganisationer har chefer som är mycket mer en coach och 

kommunikatör, än en befälhavare och poängräknare. De hjälper säljarna att utveckla sin 

potential och att träna dem, samt regelbundet ge feedback.  

 

6. ”Right-sizing” och design av organisation: De mest effektiva säljorganisationerna vet att de 

inte blir effektivare för att man adderar fler säljare, det är däremot viktigt att skapa säljan-

svarsområden i förhållande till antal säljare som upplevs rimliga av säljkåren. 

 

De konstaterar också att relationsbaserad försäljning och team baserad försäljning som är 

viktiga framgångsfaktorer, står i stor kontrast till stereotypen av en ensamvarg som säljare. 

 

Studien som Piercy, Cravens och Morgan (1997) gjort, ger användbar information till uppsat-

sen, mycket om framgången handlar om kundfokus, att hjälpa kunden i alla skeden även vid 

kundsupport som kan röra att kunden får sina produkter levererade i tid, att vara en bra team 

arbetare, involvera kollegor i företaget i olika frågeställningar t.ex. tekniska, och att planera 

säljmöten på ett strukturerat sätt.  

 

Inget av ovan som belyser vad som skapar en effektiv säljorganisation innebär något som talar 

emot en gemensam säljorganisation tvärs divisionsgränser, och de krav som ställs på fram-

gångsrika säljare och organisationer ovan, som t.ex. fokus på kunden, team arbete och 

förmåga till att planera sitt arbete, passar bra in i en gemensam säljorganisation tvärs divi-

sioner.  

3.7 Hur säljkåren påverkas när den delas mellan flera divisioner  

Sohi, Smith och Ford (1996) har gjort en studie över hur säljpersonal påverkas när den delas 

mellan divisioner. Bakgrunden till detta fenomen är att företagsledningar vill reducera 

kostnad per såld enhet, men också att man vill ta till vara på redan uppbyggda kundrelationer 

och säljkanaler.  

 

De har kommit fram till att ju mer en säljare delas mellan divisioner, desto större rollkonflikt 

uppstår, på grund av olika mål eller målkonflikter mellan olika divisioner. Detta kan dock 

motverkas genom att formalisera vad som förväntas presteras och göras genom riktlinjer och 

policies. Ökad decentralisering, så att säljaren inom givna ramar får mer befogenheter att ta 
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beslut motverkar också rollkonflikten. Rollkonflikt är givetvis förknippad med mindre arbets-

tillfredsställelse, vilket påverkar säljarens arbete negativt. Försämrad försäljning, vinst eller 

marknadsandelar har dock inte kunna påvisats. De anser ändå att en missnöjd säljare påverkar 

möjligheten att serva kunder och attrahera nya kunder och därmed göra affärer, då det i slut-

ändan handlar om relationer mellan säljare och köpare, personer emellan. Detta ges också stöd 

för i föregående kapitel om säljorganisationers effektivitet, där just säljarens engagemang och 

fokus på kundtillfredsställelse anses viktigt.  

 

De kommer dessutom fram till att en optimal balans mellan graden av delad säljkår, formali-

sering och delegering för att motverka rollkonflikt, ligger mycket i säljledningens händer att 

balansera. 

3.8 Utvecklingstrender och vad de innebär för säljorganisationer 

Piercy (2010) har gjort en studie om hur den strategiska försäljningen utvecklas i business-to-

business företag. Han lyfter fram hur stora kunder kräver allt mer av leverantörer, där leve-

rantörer måste göra val mellan kunder. Leverantörerna måste välja kunder de ska bygga upp 

ett mycket närmare samarbete med, och därmed skapa strategiska kunder, som prioriteras 

mest och får den bästa servicen. Likväl som de måste välja ut små kunder som får en minimal 

standardsupport.  

 

De största kunderna förväntar sig att leverantörerna ska kunna identifiera nya möjligheter, 

som gör dem mer konkurrenskraftiga på sin marknad, om inte så är de mer en commodity 

leverantör som inte kan ge extra value added. Kraven anser han kommer leda till tvärfunktio-

nellt arbete både inom företaget såväl som med partners utanför företaget för att serva kunden, 

vilket innebär att man går från en individualistisk kundrelation till team baserad relation, som 

skär över organisationsgränser, se vidare figur 2 nedan. Här anses säljaren och säljkåren spela 

en nyckelroll i form av företrädare för kunden, och som tillser att värde levereras kunden på 

ett integrerat sätt. 

 

Det här innebär krav på stor samarbetsförmåga, och att kunna organisera andra att arbeta med 

att stärka kundens konkurrenskraft. Man ser här en trend att kunna samarbeta över gränser 

som en grundförutsättning, vilket har direkta likheter med att arbeta tvärs divisionsgränser. 
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Figur 2: Piercy och Lane (2009, s 355) 

 

Piercy berör också att internet till viss del skapar kanaler som konkurrerar med säljarnas 

arbete. Det som händer på marknaden, är att mer kunskapsinnehåll kring produkter lagras på 

företagens websidor, och gör det möjligt för kunder att konfigurera nya produkter och t.ex. 

ladda ned digitala ritningar, för att konstruera sina produkter.  

 

Man kan här jämföra med Normann (2001), och det han kallar för att rekonfigurera det värde-

skapande systemet och göra kunden delaktig i skapandet av produkten. Det är vad som händer 

med ökad kraft genom internets utveckling, och som bidrar ytterligare till att binda samman 

kunder och leverantörer å ena sidan, men också gör att kunden får tillgång till leverantörens 

spetskompetens via ytterligare andra källor än säljare och tekniker. Säljarens och säljkårens 

roll blir mer av en tolkare av kundens uttalade och outtalade behov och samordnare av för-

verkligandet av produkter och tjänster, som Piercy är inne på. 
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Storbacka, Ryals, Davies och Nenonen (2009), har också gjort en studie över hur försälj-

ningsorganisationen är under utveckling i business-to-business företag. De beskriver bland 

annat hur kunder tar till sig nödvändig produktinformation genom leverantörernas websidor. 

Via websidorna konfigurerar kunderna även produkter och placerar sedan order, utan sälj-

kårens direkta medverkan. Säljorganisationen utvecklas i stället mot att hantera relationer med 

stora strategiska kunder, och att interagera med olika funktioner i det egna företaget för att 

stärka kundernas position på marknaden, och med mindre fokus på produkter och teknik. De 

för därmed fram liknande synpunkter som Piercy (2010) ovan.  

 

Kumar (2004) hävdar å sin sida att övergången från att sälja produkter till lösningar innehåller 

också en servicekomponent, som är mindre jämförbar. Över tid leder detta till ett större bero-

ende från kunden, leverantören hamnar i en starkare position, och det blir svårare och dyrare 

att byta leverantör. Ju mer lösningar som leverantören kan erbjuda, desto mer försäljning och 

större beroendeförhållande. 

 

Ovan talar också för en utveckling där att sälja tvärs divisionsgränser, kan stärka leverantö-

rens position genom mer lösningar och starkare relationer till kunden, och därmed ett stärkt  

beroendeförhållande från kunden till leverantören. 

 

Avslutningsvis angående utvecklingstrender har Malnight (2001) gjort en studie över hur 

stora multinationella företag utvecklas. Han kommer fram till att företagens sätt att organisera 

sig går över till olika typer av nätverksstrukturer vid sidan av den konventionella organisatio-

nen. Syftet med nätverksstrukturerna är att ta tillvara på olika synergier och svara på nya krav 

från omvärlden. De olika nätverksstrukturerna kan se ut på olika sätt i ett och samma företag, 

beroende av vilka synergier som avses tas tillvara, och de krav från omvärlden som företaget 

måste anpassa sig till. Det Malnight har kommit fram till har likheter med hur internationella 

företag strävar efter att skapa synergier, som t.ex. gemensam säljorganisation tvärs divisions-

gränser.  



  
  

4. Empiri och analys 

I kapitlet presenteras det material som samlats in från intervjuer, vilket sedan tillsammans 

med teorier, utgör grunden för analys. Som nämnts under kapitel 2.4 var de intervjuade 

personal från olika delar av organisationen och på olika hierarkiska nivåer, med följande 

positioner, säljare, säljchefer, affärsenhetschefer/divisionschefer och en HR chef, sammanlagt 

åtta personer. Sex av de åtta hade erfarenhet av gemensam säljorganisation tvärs divisioner. 

Det visade sig att de med denna erfarenhet kunde göra så tydliga beskrivningar, hur de upp-

levde olika förhållanden, därför beaktar jag svaren nedan under kapitel 4.1, 4.2 och 4.6 utifrån 

de sex med erfarenhet, respektive de två utan erfarenhet av gemensam säljorganisation tvärs 

divisioner. Det var i dessa kapitel som erfarenheten av gemensam säljorganisation var tydlig. 

Som tidigare nämnts har de två utan erfarenhet av att arbeta med gemensamma säljorganisa-

tioner, förövrigt stor erfarenhet av olika organisationer, ledning, och försäljning. Ibland kom-

menterar jag vidare i kapitlet kort om olika kategorier har erfarenhet eller inte, det är då 

underförstått att det avser gemensam säljorganisation tvärs divisioner. Empiri och analysdelen 

beaktas ur sex perspektiv, där det sjätte perspektivet ger en helhetsbild, i övrigt beaktas de 

fem perspektiven från kapitel 1. Nedan framgår hur frågorna i frågeformuläret enligt bilaga 1 

grupperats in, för att belysa respektive perspektiv:   

 

1) Teknik/produktkompetens samt kompetens om marknadssegment  

 Frågorna 1 och 1A. 

2) Eventuella målkonflikter mellan divisioner  

 Frågorna 3, 3A, 3B, 3C, 3D. 

3) Kulturella perspektiv 

 Fråga 4. 

4) Vad som anses skapa effektiva och framgångsrika säljorganisationer 

 Frågorna 2 och 5. 

5) Utvecklingstrender för kundinteraktion och krav på säljorganisationer 

 Frågorna 6 och 7. 

6) Helhetsbild gemensam säljorganisation tvärs divisionsgränser 

 Frågorna 8, 9, 10 och 10A. 

 

Då intervjuerna var semistrukturerade, gjordes också tilläggsfrågor som var mer spontana, 

under de olika perspektiven. 
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4.1   Teknik/produktkompetens samt kompetens om marknadssegment 

Fyra av de sex med erfarenhet av gemensam säljorganisation tvärs divisioner, och där olika 

teknik/produktkompetens eller marknadssegment förekom, ansåg att det fungerar bra, om man 

ser till att ha bra produktledning eller annan teknikorganisation, som support till den gemen-

samma säljkåren i specifika frågor kring teknik/produkt- eller marknadssegment. 

 

Typen och omfattningen av support från teknikorganisationen till säljkåren, som de inter-

vjuade nämnde, var beroende av den tekniska komplexiteten. De nämnde exempel på support 

som, att vara ute med säljare hos kunder, vilket är speciellt viktigt vid nykundsbearbetning 

eller större projekt, då kunderna ofta har många tekniska frågor vid sådana tillfällen. De 

nämnde också framtagande av offerter, över till mer allmänt, att finnas som en teknisk back 

up för olika tekniska frågor.  

 

En av de intervjuade hade tidigare i karriären arbetat som Key Account Manager på ett stort 

telekombolag, och kunnat företräda olika divisioner på ett bra sätt tack vare samarbete med 

olika produktledningar. Han berättade att: 

 

”I början fick inte säljkåren tillräcklig support, men man organiserade om så att 

säljkåren fick en dedikerad teknisk supportorganisation, som hade tydliga upp-

gifter vad den skulle supporta med, och därefter fungerade det bra”.  

 

Ovan indikerar att även i högtekniska verksamheter kan säljare klara av att arbeta tvärs divi-

sionsgränser och hantera den tekniska komplexiteten bara man är rätt organiserad. Intressant 

nog lyfter också Kotler (1988) fram att man kan använda sig av en produktledningsorga-

nisation, som då kan supporta säljkåren, dock i sig inte i samband med gemensam säljorga-

nisation, utan mer allmänt.  

 

De underströk också att säljaren behövde produktutbildning som kunde vara ett par till några 

få veckors utbildning eller dylikt. Detta för att ha kunskap och förståelse nog att kunna föra 

frågeställningar vidare mellan kunder och utvecklingsavdelning. Vanligtvis har säljare en 

ingenjörsutbildning i botten, och de gjorde bedömningarna i huvudsak utifrån det. En av de 

intervjuade nämnde t.ex. att man prövat med rent kommersiella Key Account Managers, och 

återgav: 
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”Det fungerade, men säljarna var lite för tunna i tekniska frågor, man kunde inte 

förstå för att föra frågeställningar vidare. Hade de bara fått lite teknisk utbildning 

hade det fungerat bra”.  

 

Likaså ansåg han, att säljare som är mer av generalister är att föredra jämfört med säljare som 

har mer av prägeln teknisk säljare, då den senare kategorin ibland har brister i affärsmässig-

het. Den Key Account Manager som hade mest erfarenhet av att arbeta med mer än en 

division samtidigt, hade erfarenheten att teknikkompetens var av mindre vikt, han berättade: 

 

”Det helt övervägande är att vara en bra nätverkare hos kunder och egna före-

tagets divisioner, och därmed få rätt support”.  

 

Jag ställde följdfrågan, hur de ser på för- och nackdelar med att ta tillvara på en bra säljare 

som kan ett visst land, pratar språket och kan kulturen, men inte kan produkterna och 

segmenten. En av de intervjuade, tog då upp ett exempel på en säljare, med sin bakgrund från 

Tyskland, där säljaren efter några få veckors produktutbildning, mycket snabbt kom igång och 

kunde börja göra affärer, vilket erfarenhetsmässigt varit mycket svårt med svenska säljare, 

som inte kunnat språket och affärskulturen tillräckligt väl. En annan såg klart att fördelarna 

övervägde: 

 

”Då en duglig säljare som kan sin geografiska marknad, får en större och starkare 

portfölj att erbjuda kunderna, bör han därigenom kunna sälja ännu mer”.  

 

Han pekar med andra ord på en tvåfaldig fördel, dels tillvaratagandet av en duktig säljare som 

kan sin geografiska marknad, men också att det stärker säljarens förutsättningar att lyckas i 

sitt säljarbete, då denne får en större portfölj av produkter. 

 

Två av de med erfarenhet som såg problem, ansåg att det kan splittra säljare och göra dem för 

grunda kompetensmässigt, om de arbetar med för olika produkter och segment. En av dem 

lyfte fram som ett argument att man behöver kunna produkten riktigt väl för att kunna ge 

kunden extra value added (mervärde) i form av rätt lösning. Det här är en viktig aspekt att 

tänka på enligt min uppfattning. Vad de dock inte beaktade, var att man kunde ha en stark 

teknikorganisation till support, som kunde hjälpa till med att skapa mervärde i form av att ta 

fram rätt lösningar. 
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De två som inte hade erfarenhet, tyckte det borde gå att sälja olika tekniska produkter, då det 

ändå är viktigast att kunna förstå kunden. Likaså kände de till fördelarna med att ha säljare 

som kan språket och förstår sig på kulturen i det land de gör affärer, och att det är viktigare än 

att på djupet kunna produkterna. Deras synpunkter bidrar till att stärka uppfattningen, att det 

går bra att ha gemensam säljorganisation, med hänsyn till olika teknik/produktkompetens eller 

marknadssegment, om man ser till att ha bra produktledning eller annan teknikorganisation 

som support till den gemensamma säljkåren.  

 

Beaktar man Webster (1984), så tar han upp just att teknikkompetens hos säljare vid mer 

tekniskt krävande produkter är viktig, och kan göra att man måste specialisera sig. Websters 

syn tillsammans med de sex personerna ovan som har någon erfarenhet av gemensam sälj-

organisation tvärs divisioner, och såg att det går, om man har en teknikorganisation som 

support och utbildar säljkåren, alternativt såg mer problem, gör att man måste beakta och 

hantera denna aspekt. Detta är speciellt viktigt då det rör sig om mer tekniskt avancerade 

produkter. Värt att notera dock är att fyra av de sex med erfarenhet, såg problemet om teknik-

kompetens som fullt lösbart. Det är lite överraskande, jämfört Webster ovan eller den 

svårighet som Bruzelius och Skärvad (1988) lyfter fram med hänsyn till att förstå sig på olika 

teknik. De senare går dock inte in på hur situationen skall kunna lösas. På så vis är svaren mer 

i linje med (Piercy, Cravens och Morgan, 1997) som tar upp att teknik- och produktkunnande 

inte är avgörande för säljarnas effektivitet, däremot är kundfokus, hantera relationer, och 

kunna involvera andra viktiga förmågor, vilket i det här fallet innebär att kunna involvera en 

teknikorganisation som support. 

4.2 Eventuella målkonflikter mellan divisioner 

Här anser fyra av de sex som har erfarenhet att man kan hantera målkonflikterna. De lyfter 

dock fram en rad förutsättningar som tydlig organisation, strukturerat arbetssätt, mål och 

planer, tydlighet med vad som förväntas av olika parter, lämpligt kompensationssystem, samt 

gärna någon som kan koordinera mellan divisioner, som viktiga aspekter att beakta. De som 

har erfarenhet av gemensam säljorganisation och att det går bra, resonerar om situationen på 

ett nyanserat sätt. En av dem nämnde: 
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”Det innebär för- och nackdelar, det finns en risk att säljkåren blir för splittrad, 

men har man tydliga mål och planer från respektive division som man enas om, så 

fungerar det bra”.  

 

En annan tog upp hur kompensationssystem hos en tidigare arbetsgivare, varit felkonstruerat, 

så att säljarnas rörliga lönedel reflekterade bara en division, när de i praktiken sålde för tre. 

Detta blev en källa till ifrågasättande om säljarna gjorde lika bra jobb för alla divisionerna, 

vilket slutade med att kompensationssystemet konstruerades om, så att det reflekterade alla 

divisionerna som säljarna arbetade för, varpå frågan blev utagerad.  

 

Alla intervjuade utom en ansåg också att risk fanns för minskad arbetstillfredsställelse hos 

säljare, om inte ovan nämnda förutsättningar beaktades. Synen var att de riskerade att 

ifrågasättas av divisioner som inte hade lika bra utveckling som andra, och exemplet ovan om 

kompensationssystem, var en sådan fråga, där även säljarnas lojalitet ifrågasattes. Den som 

inte såg något problem, ansåg att det för hans egen del vidgat vyerna att få arbeta för olika 

divisioner, och att det var intressant att se hur frågor kunde lösas på olika sätt. 

 

Beaktar man de olika personernas svar, så var det snarare cheferna som var angelägna om rätt 

förutsättningar. Deras farhågor var att verksamheter skulle riskera att förfördelas, eller att 

kontrollen skulle försämras. Vilket i sig är fullt förståligt för den som sitter med resultat-

ansvar, den måste ju kunna försäkra sig att sin verksamhet utvecklas väl. Den emfas det lyftes 

fram med visade att denna punkt måste allvarligt beaktas.  

 

I fall där det inte lyckats hade man som det beskrevs, varit medveten om att man går in i något 

nytt, och som kräver att kunna arbeta över gränser, men det var mer strukturen i arbetet och de 

viktiga detaljerna som fattades. Det hade varit avsaknad av tydliga mål och planer, och ett 

korrekt utformat kompensationssystem för säljkåren.  

 

Summa summarum, de var positiva till gemensam säljkår som en lösning, då de var medvetna 

om de synergier den kan ge, men de var mycket angelägna att den hanterades under ordnade 

former.  

 

Två av de med erfarenhet tyckte att det innebar en hel del problem, och tvetydigheter, och såg 

helst att säljorganisationen inte var gemensam. En nämnde som exempel att det ökar kom-
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plexiteten i organisationen, vilket han ansåg bör undvikas. En annan ansåg att det bygger på 

att olika nyckelpersoner kommer väl överens med varandra som personer, då det kommer 

uppstå mer konfliktsituationer. Svaren var inte kategoriska utan resonerande. 

 

Ovan visar att de problem som Webster (1984), och Minzberg (1989) såg med gemensam 

säljkår och samarbete tvärs divisionsgränser utifrån ledningarnas perspektiv, måste beaktas 

mycket nogsamt. Likväl är det i linje med de matrisorganisationsproblem som källa till 

konflikter som Whitford (2006) tog upp. Att det här sågs som en så angelägen fråga av de 

intervjuade att få till på rätt sätt, överraskade mig dock något, även om det finns stöd i 

litteraturen som nämnts ovan, eventuella målkonflikter mellan divisioner måste uppenbart 

beaktas.  

 

Sett utifrån säljarnas perspektiv, så lyfter Sohi, Smith och Ford (1996) fram de mål- och roll-

konflikter som de hamnar i vid gemensam säljorganisation tvärs divisioner, och att det går ut 

över deras arbetstillfredsställelse. Detta kan dock balanseras med formalisering och riktlinjer, 

samt delegering, och det ligger i linje med de fyra som anser att man kan hantera mål- och 

rollkonflikter. Enligt Piercy, Cravens och Morgan (1997) och deras studie över säljorgani-

sationens effektivitet, är arbetstillfredsställelse viktig för säljorganisationens effektivitet, det 

är med andra ord viktigt att beakta aspekter som påverkar arbetstillfredsställelse. Intressant 

nog framkom i deras studie också vikten av rätt konstruerat kompensationssystem, vilket 

enligt ovan även betonades av de intervjuade. 

 

De två övriga som inte hade egen erfarenhet ansåg att man borde kunna hantera målkonflikter. 

De tyckte att de kunde lösas på ett liknande sätt som de fyra med erfarenhet, och som hade  

förslag på hur lösa målkonflikter. De insåg också att det fanns en inneboende problematik, då 

divisioner ska optimera utifrån sin egen situation. En av de två lyfte fram att: 

 

”Man måste se till hela företagets bästa, det är överordnat, och ha stora företags-

hatten på sig”. 

 

Kommentaren anknyter till Minzberg (1983), som föreslog att man kan indoktrinera 

divisionscheferna att tänka på företagets bästa, eller rotera dem mellan divisioner, för att få 

dem att tänka till hela företagets bästa. De två utan erfarenhet av gemensam säljorganisation, 
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bidrar till att stärka uppfattningen, att det går bra med hänsyn till målkonflikter mellan olika 

divisioner, om man ser till att göra det på korrekt sätt som nämnts ovan.  

4.3 Kulturella perspektiv 

Här ansåg fem av åtta att olika kulturer främst m.h.t. olika länder kan vara ett problem, dock 

såg ingen det som olösligt utan något att vara medveten om, och lösa om det förekommer. De 

ansåg sig ha mycket liten eller ingen erfarenhet av kulturella problem. En slående kommentar 

var: 

 

”Jag kan tänka mig att det kan förkomma kulturella problem, men jag har själv 

aldrig stött på det i jobbet”. 

 

Tre såg det inte som ett problem alls. Enligt Morgan (1999), kan krockar mellan subkulturer i 

ett företag påverka kraftigt negativt, men de intervjuade såg det inte som en så stor fråga. 

Svaren är överraskande positiva, med hänsyn till Morgan kunde fler problem ha förväntats på 

denna punkt. De intervjuade tog mer fasta på vikten att undvika kulturkrockar med kunder, 

genom att lyfta fram fördelen med inhemsk säljkår, då den verkligen förstår sig på att tolka 

kunden rätt. 

 

Det här är ett mycket internationellt företag där amerikanska, franska och snart kinesiska 

medarbetare är fler än svenskar, vilket gör att man väl känner till problematiken. Många har 

gått kurser i ”cultural awareness”, kulturell medvetenhet, och är vana att varje dag ha med 

kollegor att göra från andra nationer och världsdelar, eller andra delar av företaget, så därför 

tror jag de är vana att hantera frågorna. Likväl som företaget arbetar med sina gemensamma 

grundvärderingar. Företaget verkar vara ett liknande exempel som det Sheth (2006) beskriver 

som multikulturella företag, där medarbetare är mer vana att samarbeta med andra delar av 

företaget som ligger i olika världsdelar, och därmed exponeras för kulturella olikheter, och 

blir mer influerade av andra kulturer. I andra företag som inte är lika multinationella, eller inte 

jobbar med grundvärderingar på samma sätt kan nog det reella problemet vara större.  
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4.4 Vad som anses skapa effektiva och framgångsrika säljorganisationer 

Alla åtta ansåg att kundfokuserat, team baserat och supportinriktat arbetssätt var väsentligt för 

framgången, och betydligt mer viktigt än teknisk kompetens. Det stämmer väl överens med 

Piercy, Cravens och Morgan (1997) och deras studie över säljorganisationens effektivitet. 

Detta passar väl in på arbetssättet vid gemensam säljorganisation tvärs divisioner, som ju byg-

ger på kundfokus och teamarbete. 

 

Alla åtta var på det helt klara med att ur kundperspektiv så uppskattar kunderna en gemensam 

säljorganisation, då de har ett interface som är kundens röst in i leverantörens organisation. 

Det avgörande för svaret var deras erfarenheter av vad kunder tydligt uttrycker. Två av de 

intervjuade kommenterade enligt följande: 

 

”Givetvis vill kunderna ha en kommersiell kontakt, det vet vi ju”. 

 

”Stämmer helt, Du ska vara kundens förlängda arm in i våra fabriker och gent-

emot R&D”. 

 

Det här är helt i linje med Webster (1984) som hävdar att ha en säljare som ansvarig för ett 

geografiskt område, upplevs positivt av kunderna, då det blir en kontaktpunkt som säljer alla 

produkter, och kan ge merförsäljning. Det stämmer också med Kumar (2004) som hävdar att 

leverantörerna strävar efter att utöka erbjudandet, och ju mer produkter och service de 

erbjuder, desto mer försäljning och större beroendeförhållande från kunden till leverantören.  

4.5 Utvecklingstrender för kundinteraktion och krav på säljorganisationer 

Alla åtta ansåg att man ser ökade krav i framtiden på att arbeta tvärfunktionellt och över orga-

nisationsgränser, även med partners, för att stärka kundens konkurrenskraft genom olika lös-

ningar, och att det kommer kräva mer team baserade arbetssätt, där säljaren är en tolkare av 

kundens behov. Alla sex med erfarenhet ansåg att det delvis är så redan idag och gav många 

exempel på det, t.ex. hur företaget samarbetar med materialleverantörers experter, och 

tekniska konsultföretag, tillsammans med kunderna. En av de intervjuade kommenterade 

enligt följande: 
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”Den här utvecklingen är jättestark, det är det sätt som man ska arbeta på, och vi 

själva involverar t.ex. beräknings- och materialspecialister utifrån”. 

 

De intervjuade såg dock att det kommer leda till utmaningar för organisationer, då traditio-

nella strukturer inte längre kommer vara riktigt applicerbara. Grundsynen var emellertid att 

ger det goda affärer, så får det acceptans i organisationen. 

 
Sju av åtta ansåg att Internets utveckling kommer påverka hur vi interagerar med kunderna. 

Hur var det dock spridda uppfattningar om, den generella bild som kunde uttolkas var ökad 

hastighet på information, starkare band mellan kunder och leverantör, och ett allmänt nät-

verksbaserat arbetssätt tvärs alla typer av gränser, företag, nationer etc. Det ska sägas att de 

sju var medvetna om att internet till viss del påverkar redan idag, då t.ex. en hel del 

information om produkter finns på företagets websidor, den vidare utvecklingen var det dock 

spridda uppfattningar om. 

 

Sammantaget konfirmeras Piercys (2010) studie om hur den strategiska försäljningen utveck-

las i business-to-business företag. Där han anser att kraven kommer leda till att man arbetar 

tvärfunktionellt både inom företaget, såväl som med partners utanför företaget för att serva 

kunden, vilket ju också stämmer väl in på ett arbetssätt som kännetecknar en gemensam sälj-

organisation tvärs divisioner. Svaren är också i linje med de utvecklingstrender som Stor-

backa, Ryals, Davies och Nenonen (2009) tar upp, där de lyfter fram hur säljkåren interagerar 

med olika funktioner för att stärka kundernas position, och hur säljkårens roll blir att ansvara 

för de övergripande kundrelationerna. 

 

De svarande konfirmerar också att Internets utveckling kommer påverka kundinteraktionen, 

som leder till ett mer nätverksbaserat arbete tvärs gränser. Dock var det här mer synpunkter, 

de hade inga direkta egna erfarenheter av avancerade verktyg som t.ex. konfiguratorer, men 

de kunde hänvisa till att de såg det på andra ställen i företaget eller hos andra företag. Detta är 

också i linje med Storbacka, Ryals, Davies och Nenonen (2009), samt Piercy (2010), som 

hävdar att internet bl.a. skapar nya kanaler mellan kunder och leverantörer, där kunder 

kommer åt produktinformation på leverantörernas websidor och kan konfigurera nya 

produkter.  
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4.6 Helhetsbild gemensam säljorganisation tvärs divisionsgränser 

Av de sex med erfarenhet från gemensam säljorganisation, ansåg fyra klart att man kan ha en 

gemensam säljorganisation tvärs divisionsgränser och hade goda erfarenheter, de betonade 

dock att det måste göras på rätt sätt, vilket redovisades under kapitel 4.1 och 4.2, annars fun-

gerar det inte. De nämnde exempel på hur business framgångsrikt utvecklats på det här sättet 

t.ex. i Kina, där en kommenterade: 

 

”Vi har varit speciellt lyckosamma på nya marknader, med mycket goda erfaren-

heter på exempelvis Tekniska Rullar i Kina”. 

 

Tekniska Rullar, är valsar som används bl.a. i sedelautomater, för att mata fram sedlar.  

 

Två var mer tveksamma, detta kopplat till målkonflikter och tekniskt kunnande. Av de två 

utan erfarenhet ansåg båda att det är fullt möjligt med gemensam säljorganisation, de ansåg 

att målkonflikter kunde lösas på liknande sätt som de fyra som såg lösningar, samt att det var 

viktigare att förstå kundens behov än specifik teknik. Deras synpunkter bidrar till att stärka 

uppfattningen att det går att ha gemensam säljorganisation tvärs divisioner.  

 

Av de sex med erfarenhet från gemensam säljorganisation tvärs divisioner, föredrog fem av 

dem klart en mer pragmatisk form av gemensam säljorganisation, där man har gemensam 

säljkår där det uppenbart finns synergier, framför en fullt ut gemensam säljorganisation på ett 

mer dogmatiskt sätt. Som exempel på synergier nämnde de samma marknadssegment, kunder 

eller tillvaratagande av dugliga säljare inom ett geografiskt område på en ny marknad. De  

fyra som var positiva till gemensam säljorganisation tvärs divisioner, såg att man kunde börja 

med gemensam säljorganisation där det är klara synergier, för att sedan kunna utveckla till en 

fullt gemensam. En kommenterade: 

 

”En pragmatisk hållning är klart att föredra, sedan kan det långsiktigt visa sig 

lämpligt att ta steget fullt ut”.  

 

Det byggde dock på att berörda parter såg de uppenbara fördelarna, återigen pragmatisk syn 

med hänsyn till respekten för komplexiteten. De föredrog en mer pragmatisk lösning på 

gemensam säljorganisation, både ur ett kundperspektiv, på så vis att det skulle upplevas som 
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positivt för kunden, som för det egna företaget. Bara en av de sex med erfarenhet tyckte att 

man kunde ta steget med fullt ut gemensam säljorganisation på en gång, det var också en av 

de med mest erfarenhet av denna organisationsform. 

 

De här erfarenheterna påvisar ändå att det finns en respekt för utmaningen med gemensam 

säljorganisation, och berörda vill inte gå in i det, om det inte finns uppenbara fördelar. Detta 

bekräftar på sitt sätt också den något motsägande forskningen som berör området, exempelvis 

Bruzelius och Skärvad (1989), som lyfter fram svårigheter med gemensam säljorganisation 

tvärs divisioner med hänsyn till olika produkter eller marknadssegment, eller Webster (1984) 

som ser mer möjligheter, men också svårigheter. Likväl kan det anses bekräfta Whitford 

(2006) och det ökat antal konflikter som matrisorganisationer ger upphov till.  

 

De två utan erfarenhet ansåg också att man kunde börja med gemensam säljorganisation tvärs 

divisioner, där det var mer klara synergier, för att sedan utveckla till en fullt gemensam 

säljorganisation. De uttryckte dock inte riktigt samma försiktighet som flertalet av de med 

erfarenhet av gemensam säljorganisation gjorde. 

 

Att ha gemensam säljorganisation där det ger klara synergier, och annars låta bli, har likheter 

med det sätt som Malnight (2001) beskriver, hur stora multinationella företag strävar efter att 

ta tillvara på synergier genom nätverksbaserade organisationsstrukturer, som kan se olika ut i 

ett och samma företag beroende av behovet.  
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5. Slutsatser 

Syftet med kandidatuppsatsen var att beskriva hur olika aspekter måste tas i beaktande vid 

beslut om gemensam säljorganisation tvärs divisionsgränser. Avsikten var att tillföra en väg-

ledning vilken företagsledningar kan använda sig av i samband med implementering, samt en 

kartläggning som ger en samlad bild av relevanta aspekter, att utgå från i vetenskapligt syfte. 

Genom att göra en kartläggning utifrån nedan beskrivna perspektiv, var målsättningen att 

skapa en helhetsbild över hur olika aspekter måste tas i beaktande vid gemensam säljorganisa-

tion tvärs divisionsgränser, och därigenom uppnå en kombination av omfattande marknads-

täckning och kostnadseffektivitet. 

5.1 Generalisering av resultatet 

Jag valde att studera följande fem perspektiv: 1) Teknik/produktkompetens samt kompetens 

om marknadssegment, 2) Eventuella målkonflikter mellan divisioner, 3) Kulturella perspek-

tiv, 4) Vad som anses skapa effektiva och framgångsrika säljkårer, och 5) Utvecklingstrender 

för kundinteraktion och krav på säljorganisationer. 

 

Jag har kommit fram till att utifrån teknik/produktkompetens samt kompetens om marknads-

segment, kan man ha en gemensam säljkår tvärs divisioner, som arbetar med olika produkter 

och marknadssegment. Säljkåren måste dock få god teknisk support från produktledningar 

eller andra teknikorganisationer. Dessutom är det angeläget att säljarna får så mycket 

produktutbildning att de kan fånga upp problemställningar, och återföra mer tekniska frågor 

mellan kund och teknikorganisation inom det egna företaget.  

 

Avseende eventuella målkonflikter mellan divisioner visar studien att målkonflikter och roll- 

konflikter kommer uppstå, om man inte beaktar denna aspekt på allvar. Speciellt chefer med 

erfarenhet av gemensam säljorganisation underströk vikten av strukturerat arbetssätt, mål och 

planer, samt lämpligt kompensationssystem. Jämfört med aspekten ovan, att beakta teknik-

kompetens, är den nog för många teknikintensiva företag uppenbar, medan aspekten om mål- 

och rollkonflikter, nog lättare kan underskattas.  
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Studien visar i linje med Sohi, Smith och Ford (1996) också att formalisering och delegering 

är viktigt för att undvika problem med minskad arbetstillfredsställelse hos säljare.  

 

Utifrån kulturella perspektiv så anser jag det bör beaktas, även om intervjuerna inte gav 

bilden att det är något egentligt problem. Det tycks inte vara en större fråga om man arbetar 

med gemensamma grundvärderingar och bygger upp en kompetens om kulturella skillnader i 

företaget, i enlighet med Sheth (2006), samt det i övrigt inte finns några kulturella motsätt-

ningar att tala på. Morgan (1999) hävdade att krigsliknande motsättningar kan uppstå, mellan 

enheter med mycket olika subkulturer som blir beroende av varandra i en organisation. 

Dessutom ansåg fem av åtta tillfrågade att det kunde vara ett potentiellt problem, även om det 

ansågs fullt lösbart. Därav har jag kommit fram till att det bör beaktas om kulturella 

motsättningar finns eller kan uppstå, så att det proaktivt hanteras. 

 

I ett företag där det redan råder kulturella motsättningar, så utsätter det organisationen för 

ytterligare komplexitet med en gemensam säljorganisation, där olika delar av företaget blir 

beroende av varandra, så där bör enligt min uppfattning de kulturella motsättningarna först 

redas ut innan man funderar på att implementera gemensam säljorganisation. Är man öppen 

för att det kan finnas kulturella olikheter, och proaktivt hanterar dem med t.ex. kurser i kultu-

rella olikheter, och successivt bygger upp mångkulturella organisationer, så finns det stöd 

enligt Sheth att organisationer tvärs divisioner eller andra gränser kan verka framgångsrikt.  

 

Avseende perspektivet vad som anses skapa effektiva och framgångsrika säljkårer, så är det 

mycket tydligt att kundfokuserat, team baserat och supportinriktat arbetssätt leder till effektiv 

säljorganisation, och är betydligt mer viktigt än teknikkompetens. Detta har Piercy, Cravens 

och Morgan (1997) redan kommit fram till, och det verifieras i denna studie. Det passar också 

väl in på arbetssättet vid gemensam säljorganisation tvärs divisioner, som ju bygger på kund-

fokus och teamarbete.  

 

Gemensam säljorganisation tvärs divisioner är något som till och med ökar effektiviteten, 

eftersom det uppskattas av kunden att kontakterna förenklas med leverantören genom en 

kontaktpunkt, och kan till och med ge merförsäljning. Detta framgår genom intervjuer, och av 

Webster (1984). 
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Avseende utvecklingstrender för kundinteraktion och krav på säljorganisationer, så framgår  

det av intervjuerna att man ser ökade krav på att arbeta tvärfunktionellt över organisations-

gränser, och även med partners för att utveckla lösningar och stärka kunders konkurrenskraft, 

likväl som att säljkårens roll blir att övergripande hantera kundrelationer. Det här är i linje 

med både Piercys (2010) studie, samt Storbackas, Ryals, Davies och Nenonens (2009) studie. 

Min slutsats är att det arbetssätt som krävs för att arbeta tvärs divisionsgränser, att arbeta 

kundfokuserat och över gränser för att tillsammans lösa kundernas behov, är det som leder till 

framgångsrik säljorganisation redan idag såväl som i framtiden.  

 

Vid beslut om gemensam säljorganisation tvärs divisionsgränser, har jag kommit fram till att 

sex aspekter måste tas i beaktande på följande sätt: 

 

- Att upprätta teknikorganisationer, som kan vara produktledningar till stöd för sälj-

kåren i tekniska frågor. Dessa skall kunna ge support till säljare ute hos kunder, vilket 

är speciellt viktigt vid nykundsbearbetning och större projekt, ta fram offerter, och 

allmänt fungera som en teknisk back up i olika tekniska frågor. Detta behov är ganska 

typiskt för industriföretag som säljer tekniskt avancerade produkter. 

 

- Tillse att säljkåren får adekvat produktutbildning, för att ge den tillräcklig teknisk 

kompetens, så att den kan hantera frågeställningar mellan kund och teknikorgani-

sation. Den här aspekten är ganska basal, men enligt intervjuer saknas den ofta.  

 
- Hantera mål- och rollkonflikter, genom ett strukturerat arbetssätt, med mål och planer, 

tydlighet med vad som förväntas av olika parter, samt lämpligt kompensationssystem. 

Med hänsyn till det som framkommit i intervjuer är detta den enskilt viktigaste punk-

ten att nogsamt beakta, speciellt då den kan riskera att underskattas. 

 
- Skulle kulturella motsättningar uppstå eller tänkas uppstå bör det proaktivt adresseras, 

t.ex. att man arbetar med gemensamma grundvärderingar och skapar medvetenhet om 

kulturella skillnader, för att bättre kunna hantera olika situationer där människor med 

olika kulturell bakgrund skall samarbeta.  

 
- Organisationen måste bygga på kundfokus och team baserat arbetssätt, då det är 

många som måste samarbeta över organisationsgränser och tillsammans kunna erbjuda 

lösningar som stärker kundens konkurrenskraft. Det kommer också ställas andra krav 
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på säljare, och deras utbildning, som innebär mer fokus på att kunna bygga och han-

tera relationer med kunder och andra aktörer, och mindre på specifik teknik, då mer 

teknikinformation kommer finnas tillgänglig, t.ex. via företagens websidor. Denna 

aspekt kommer bli allt viktigare i framtiden för att kunna skapa framgångsrika sälj-

organisationer. Att följa utvecklingstrenderna, bör med andra ord kunna underlätta för 

gemensam säljorganisation.  

 
- En mer pragmatisk form av gemensam säljorganisation tvärs divisioner, där det finns 

tydliga synergier mellan divisionerna, är klart att föredra. Det bör där finnas synergier, 

som t.ex. samma marknadssegment eller kunder. Ur implementeringssynpunkt förstås 

ju att det i sig är lättare att börja med områden där tydliga synergier föreligger, då 

fördelarna är uppenbara för berörda parter. 

5.2 Uppslag till framtida forskning 

Studien har beskrivit hur olika aspekter måste tas i beaktande vid beslut om gemensam sälj-

organisation tvärs divisioner. Studien har gjorts som en kartläggning för att få en samlad bild, 

men det går att studera var och en av de enskilda aspekterna som tagits fram och belysts, på 

ett djupare sätt. Framtida forskning kan studera djupare, t.ex. hur hantera mål och rollkon-

flikter som är en kritisk aspekt för framgång. Studien har visat på ett antal konkreta faktorer 

hur hantera mål- och rollkonflikter, som tydliga mål och planer, samt kompensationssystem 

som adresserar berörda divisioner på ett rättvist sätt, men det kan studeras vidare, t.ex. hur 

underlätta samarbetet mellan divisionsledningar. Kulturella aspekter har berörts, men det är 

ett mångfasetterat område, där studier kan göras inriktat på olika kulturella skillnader, med 

hänsyn till den kulturella mosaiken som Morgan (1999) nämnde. 

 

Fem perspektiv har belysts, vilka jag fått fram genom litteraturstudier, det finns förmodligen 

andra perspektiv som har relevans, även om det inte heller framkom vid intervjuer. Dessa 

skulle kunna tas fram genom intervjuer i flera företag som har erfarenhet, på gott och ont, av 

gemensamma säljorganisationer tvärs divisionsgränser. Man skulle också kunna studera hur 

implementera gemensam säljorganisation tvärs divisionsgränser som ett förändringsprojekt, 

då den uppenbart har sina fördelar.   
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Bilaga 1 

 

Frågeformulär till nyckelmedarbetare, avseende gemensam säljorganisa-
tion tvärs divisionsgränser 

 
Under intervjun, förtydligas så långt som är möjligt vad som baseras på egen erfarenhet, 
respektive vad som iakttagits mer från sidan, eller är synpunkter. 
 
 
1) Hur ser Du på kraven på teknisk kompetens respektive kompetens om visst marknadsseg-
ment vid en gemensam säljorganisation? 
 
 
 
1 A) Hur ser Du på att hantera eventuell problematik, kan produktledningar eller teknikorga-
nisation supportera? 
 
 
 
2) Enligt en studie om säljorganisationens effektivitet, var motiverade säljare som hade ett 
team baserat och supportinriktat arbetssätt väsentliga för framgång, men inte tekniskt 
kunnande, vad är Din syn på det? 
 
 
3) Hur ser Du på krav från olika divisionsledningar, m.h.t. säljarens och säljorganisationens 
situation? 
 
 
3 A) Föreligger risk för målkonflikter, och hur i så fall hantera det? 
 
 
 
3 B) Ser Du speciella behov att koordinera mellan divisioner för att samarbetet ska fungera 
väl, och divisionernas krav ska tillmötesgås? 
 
 
 
3 C) Enligt en studie då säljare arbetar för fler divisioner, kan rollkonflikter och därmed 
minskad arbetstillfredsställelse uppkomma, vad är Din syn på det? 
 
 
 
3 D) Enligt studien kan rollkonflikten balanseras med dels hur många divisioner man arbetar 
för, dels formalisering av vad som förväntas, och dels delegering av befogenheter, hur ser Du 
på det?  
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4) Kan olika kulturer i olika divisioner ställa till problem, och hur hantera det i så fall? 
 
 
 
5) Vad är Din erfarenhet, hur kunden ser på att en leverantör arbetar med en gemensam sälj-
organisation tvärs divisioner?  
 
 
6) M.h.t. internet och annan teknikutveckling i framtiden, hur ser Du det kan påverka kundin-
teraktionen och säljarens roll, och möjlighet att arbeta tvärs divisioner? 
 
 
7) Enligt studier, ser man ökade krav i framtiden på att arbeta tvärfunktionellt och över orga-
nisationsgränser, även med partners, för att stärka kundens konkurrenskraft. Det kommer 
kräva mer team baserade arbetssätt, där säljaren är en tolkare av kundens behov, och som till-
ser att de beaktas av leverantören, vad anser Du om det?  
 
 
8) Finns exempel på när gemensam säljorganisation fungerat mycket väl, respektive, när det  
inte fungerat alls? 
 
 
9) Vid gemensam säljorganisation, ser Du framför Dig en fullt ut gemensam säljorganisation, 
eller en form där man har gemensam säljorganisation där det finns uppenbara synergier? 
 
 
10) Avslutningsvis är det Din uppfattning att man kan ha en gemensam säljorganisation tvärs 
divisionsgränser, och i så fall, vad är förutsättningarna för att det ska vara framgångsrikt? 
 
 
10A) Om ej möjligt, varför fungerar det inte? 
 
 
 
 


