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Sammanfattning 
Medius är ett IT-företag med djup kompetens inom områdena verksamhetsutveckling 

och processoptimering med mål att erbjuda sina kunder världens bästa affärsstöd. 

Sedan Medius grundades 2001 har organisationen haft en kraftigt årlig tillväxt. Ett 

fokus på ökad omsättning och tillväxt är något som genomsyrar hela organisationen.  

Tillväxten ska uppnås genom ökad direkt- och partnerförsäljning. Ett stort fokus 

under en längre period på att skapa nya partners har lett till att antalet är mycket 

högt och att det saknas någon egentlig koll på hur många de är, vilken kategori de 

tillhör och hur väl de presterar.  

Medius kraftiga och snabba expansion samt deras fokus på ytterligare tillväxt har 
skapat resursbrister inom organisationen vilket påverkat partnerhanteringen stort. 
Det finns heller ingen uttalad partnerstrategi eller klara rollfördelningar inom 
organisationen. Detta har lett till att vissa partners inte känner att de kan prestera 
optimalt och till att partnerrelationer har blivit lidande.  
 
Baserat på denna problembeskrivning blev syftet med rapporten att undersöka hur 

Medius och liknande företag, eller organisationer i liknande situationer, bör hantera 

och utveckla sina partnerrelationer för att maximeras deras tillväxtpotential. Syftet 

besvarades genom att först och främst kartlägga de faktorer inom Medius 

partnerförsäljning som faktiskt påverkade tillväxtpotentialen. Därefter undersöktes 

hur väl fungerande dessa faktorer var i dagsläget och vilka åtgärder som skulle kunna 

förbättra dessa. Denna del av rapporten bygger på flertalet intervjuer, både internt på 

Medius och externt, tillsammans med en enkät som partnerförsäljare till Medius tog 

del av.  

Resultatet av undersökningen visade även att 78 % av Medius partners som helhet 

var nöjda med Medius partnerhantering. 

Resultatet av undersökningen visade även dock att Medius kan förbättra sin 

partnerhantering gällande utbildning och informationsmaterial, utvärdering och 

uppföljning, stöd och kontakt, styrning, intern konkurrens samt hur de erhåller 

marknadsinformation via partners.  

  



 
 

Abstract 
Medius is an IT company with deep expertise in the areas of organizational 

development and process optimization with the goal to offer its customers the world's 

best business support. Since Medius was founded in 2001, the organization has had a 

strong annual growth. A focus on increased sales and growth are something that 

permeates the entire organization. Growth will be achieved through increased direct 

sales and partner sales. A major focus for an extended period to acquire new partners 

has led to a significant amount of partners and the lack of a proper knowledge of how 

many they are, their category and how well they perform. 

Medius large and rapid expansion and their focus on further growth have created a 

lack of resources within the organization which had had a significant impact on 

Medius partner management. There is also no explicit partnership strategy or clear 

role divisions within the organization. This has led to the fact that some partners do 

not feel they can perform optimally and that partner relationships has suffered. 

Based on this description of the problem, the purpose of the report is to investigate 

how Medius and similar companies, or organizations in similar situations, should 

manage and develop their partner relationships to maximize their own growth 

potential. The authors began this report by first identifying the factors within Medius 

partner sales that actually affected the growth potential. Then examined how well the 

functioning of these factors was in the current situation and the measures that could 

improve them. This part of the report is based on several interviews, both internally 

at Medius and externally, along with a survey that partners to Medius answered.  

The results of the survey showed that 78% of Medius partners as a whole were 

satisfied with Medius partner management. 

The results of the survey also showed that Medius can improve their current partner 

management training and documentation, evaluation and monitoring, support and 

contact, control, internal competition and how they receive marketing information 

via partners. 

 
  
 
 

  



 
 

Förord 
Denna rapport är resultatet det examensarbete inom industriell marknadsföring vi, 

Joachim Eklund och Peter Lögdal, skrivit på Medius AB i Stockholm under våren och 

sommaren 2011. Examensarbetet är den sista pusselbiten i vår Civilingenjörsexamen 

i Industriell ekonomi vid Tekniska högskolan vid Linköpings Universitet.  

Vi vill först och främst tacka Roland Sjöström som har varit vår handledare vid 

Linköpings universitet. Du har under hela arbetets gång varit där med vägledning och 

stöd under stort engagemang och hängivenhet.  

Dessutom vill vi passa på att tacka våra opponenter, Viktor Carlsten och Anton 

Claeson.  Ni har varit ett stort stöd för oss under arbetet och hjälpt till att förbättra 

detta arbete genom kritisk granskning och eminenta förbättringsförslag.  

Slutligen ett tack till berörd personal på Medius som hjälpt oss under arbetets gång. 

Stockholm, 2011 

Joachim Eklund & Peter Lögdal  



 
 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ....................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................. 1 

1.2 Problembeskrivning .............................................................................................. 2 

1.3 Teoretisk förundersökning .................................................................................... 4 

1.4 Embryo till analysmodell ..................................................................................... 12 

1.5 Syfte ...................................................................................................................... 13 

2 Referensram ................................................................................................................ 15 

2.1 Kundvärde ............................................................................................................ 15 

2.2 Långsiktiga relationer med kunder .....................................................................16 

2.3 Vikten av att tillgodose sig med marknadsinformation ..................................... 18 

2.4 Vikten av att göra sin hemläxa vid val av partner ...............................................19 

2.5 Baksidan med partnerrelationer ......................................................................... 22 

2.6 Vikten av ett gott förtroende partners emellan .................................................. 23 

2.7 Ett kontrollsystem – två olika synsätt ................................................................ 24 

2.8 Hur hög motivation och effektivitet uppnås hos säljpartners ........................... 28 

2.9 Inverkan av destruktiv nätverkskonkurrens ...................................................... 29 

3 Analysmodell ............................................................................................................. 33 

3.1 Utvärderingsmetod ............................................................................................. 33 

3.2 Tillväxtfaktorer ................................................................................................... 34 

3.3 Partnerfaktorer ................................................................................................... 35 

3.4 Preciserad frågeställning .................................................................................... 39 

3.5 Avgränsningar ..................................................................................................... 40 

4 Metod .......................................................................................................................... 41 

4.1 Metodval ............................................................................................................... 41 

4.2 Undersökningens inriktning ................................................................................ 41 

4.3 Datainsamlingsmetodik ...................................................................................... 42 

4.4 Undersökningsansats.......................................................................................... 44 

4.5 Frågemetoder ...................................................................................................... 46 

4.6 Analysstrategi ...................................................................................................... 50 

4.7 Validitet ............................................................................................................... 53 

4.8 Reliabilitet ........................................................................................................... 55 

4.9 Metodkritik ......................................................................................................... 56 

4.10 Felkällor och källkritik ...................................................................................... 57 



 
 

5 Empiri ........................................................................................................................ 60 

5.1 Tillväxtpotential................................................................................................... 60 

5.2 Partnerhantering ..................................................................................................61 

6 Resultat ...................................................................................................................... 64 

6.1 Resultat Fallstudie ............................................................................................... 64 

6.2 Resultat Enkät ..................................................................................................... 66 

7 Analys ......................................................................................................................... 74 

7.1 Homogenitet och demografi ................................................................................ 74 

7.2 Kundvärde ........................................................................................................... 75 

7.3 Partnerval ............................................................................................................ 75 

7.4 Riskhantering ...................................................................................................... 76 

7.5 Utbildning och informationsmaterial ................................................................. 78 

7.6 Övervakning och utvärdering ............................................................................. 79 

7.7 Ersättning ............................................................................................................ 80 

7.8 Stöd...................................................................................................................... 81 

7.9 Styrning ............................................................................................................... 82 

7.10 Intern konkurrens ............................................................................................. 82 

7.11 Marknadsinformation ........................................................................................ 84 

7.12 Sammanfattande fråga ...................................................................................... 85 

7.13 Faktoranalys ...................................................................................................... 85 

7.14 Validitet ............................................................................................................. 85 

7.15 Reliabilitet .......................................................................................................... 86 

8 Slutsatser och rekommendationer ............................................................................ 87 

8.1 Slutsatser ............................................................................................................. 87 

8.2 Rekommendationer .........................................................................................91 

9 Litteraturförteckning ................................................................................................. 93 

 

  



 
 

Bilagaförteckning  
Bilaga 1 – Medius verksamhet 
Bilaga 2 – Mediusflow 
Bilaga 3 – Intervjuguider 
Bilaga 4 – Enkät 
Bilaga 5 – Enkätutskick 
Bilaga 6 – Frekvenstabeller från enkät 
Bilaga 7 – Korrelationsmatriser 
Bilaga 8 – Regressionsanalyser 
Bilaga 9 – Anova med bonferronitester  
Bilaga 10 – Faktoranalys 
 

Figurförteckning 

Figur 1. Deltamodellen Hax & Wilde (1999) .................................................................. 5 

Figur 2. 7S-Modellen Peters & Phillips (1980) .............................................................. 7 

Figur 3. Embryo till analysmodell ................................................................................. 13 

Figur 4. Styrkeförhållande De Wit & Meyer (2010) ..................................................... 20 

Figur 5. Kontrollsystemets inverkan Baldauf et al. 2005 ............................................ 24 

Figur 6. Val av kontrollsystem Anderson & Oliver (1987) ........................................... 25 

Figur 7. Kontroll Baldauf et al (2005) .......................................................................... 27 

Figur 8. PNF-modellen ................................................................................................. 33 

Figur 9. Tillväxtstrategier ............................................................................................. 35 

Figur 10. Tillväxt genom partners ................................................................................ 39 

Figur 11. Wahlbinska U:et Lekvall & Wahlbin (2001) .................................................. 41 

Figur 12. Mailhantering ................................................................................................ 58 

Figur 13. Enkätförfarande ............................................................................................ 59 

 

Tabellförteckning  
Tabell 1. Medelvärde Partnerval ................................................................................... 67 

Tabell 2. Medelvärde Riskhantering ............................................................................ 67 

Tabell 3. Medelvärde Utbildning och informationsmaterial ....................................... 68 

Tabell 4. Medelvärde Utvärdering och uppföljning ..................................................... 69 

Tabell 5. Medelvärde Ersättning .................................................................................. 69 

Tabell 6. Medelvärde Stöd och kontakt ........................................................................ 70 

Tabell 7. Medelvärde Styrning ...................................................................................... 70 

Tabell 8. Medelvärde Intern konkurrens ...................................................................... 71 

Tabell 9. Medelvärde Informationshantering ............................................................... 71 

Tabell 10. Medelvärde Sammanfattande fråga ............................................................ 72 

Tabell 11. Demografi Typ av partner ............................................................................ 72 

Tabell 12. Demografi Längd på partnerrelation ........................................................... 72 

Tabell 13. Demografi befattning ................................................................................... 72 

Tabell 14. Demografi befattning - annan ..................................................................... 73 

file:///C:/Users/peterlo/Desktop/Rapport%202011-07-18.docx%23_Toc298756405
file:///C:/Users/peterlo/Desktop/Rapport%202011-07-18.docx%23_Toc298756406
file:///C:/Users/peterlo/Desktop/Rapport%202011-07-18.docx%23_Toc298756408
file:///C:/Users/peterlo/Desktop/Rapport%202011-07-18.docx%23_Toc298756409
file:///C:/Users/peterlo/Desktop/Rapport%202011-07-18.docx%23_Toc298756410
file:///C:/Users/peterlo/Desktop/Rapport%202011-07-18.docx%23_Toc298756411
file:///C:/Users/peterlo/Desktop/Rapport%202011-07-18.docx%23_Toc298756416
file:///C:/Users/peterlo/Desktop/Rapport%202011-07-18.docx%23_Toc298756417


1 
 

1 Inledning 
I detta kapitel återges en kort bakgrund av EFH-marknaden samt en teoretisk 

bakgrund som behandlar partnerhantering. Kapitlet utmynnar i ett embryo för en 

analysmodell samt rapportens syfte.  

1.1 Bakgrund 
Marknaden för elektronisk fakturahantering präglas av stark tillväxt.1 (Wilkorsz, 
2011) Detta styrks av Basware, den omsättningsmässigt största aktören i norden av 
EFH-lösningar, som menar att EFH-marknaden har en årlig tillväxt på 33 %. 
(Basware, 2008) 
 
I dagsläget så kan fortfarande olika producenter av EFH-lösningar utmärka sig med 

unika funktioner. Trenden är dock tydlig att lösningarna blir alltmer standardiserade 

och likvärdiga vilket leder till att aktörernas fokus i större utsträckning måste riktas 

mot kund- och partnerrelationer, försäljningsprocessen samt försäljningsstrategier 

för att vinna marknadsandelar på en växande marknad. (Wilkorsz, 2011) Generellt 

kan försäljningsprocessen av EFH och Enterprise resource planning (ERP)-lösningar 

brytas ner i fyra olika steg som kan kategoriseras enligt följande: 

1. Segmentering av marknad och identifiering av potentiell kund 
2. Försäljningsprocess med avslutande överenskommelse och kontraktering 
3. Implementering 
4. Eftermarknad med bland annat support, utbildning och underhåll. 

 
Identifieringsfasen präglas av scouting och kartläggning av potentiella kunder som 
skulle kunna uppnå kostnadsbesparingar genom att automatisera sin 
fakturahantering. Därefter följer en period av kundbearbetning och försäljning som 
kan pågå i upp till tolv månader. Om överenskommelse och kontraktskrivande 
uppstår så tar implementeringsfasen vid. Denna fas täcker in kartläggning av 
kundens processer och funktioner, modifiering och anpassning av produkten, 
installation och slutligen integration med befintligt affärssystem. Slutligen nås 
eftermarknadsfasen som kännetecknas av underhåll och utveckling. (Arffman, 2011) 
 
Försäljning av EFH-lösningar sker antingen av företagens egna säljkårer och/eller 
genom utomstående partners. Det finns olika sorter av försäljningspartners som i 
nuläget används av de olika aktörerna på marknaden Medius använder sig av 
följande klassificeringar: 

 ”Lead”-partners – Säljföretag som endast är delaktiga i identifieringsfasen 
av en potentiell kund. Om identifieringen leder till kontraktskrivande så får 
partnern en ersättning i form av procentuell andel av försäljningsbeloppet. 

 Säljpartners – Rena säljföretag som idkar försäljning av ett stort utbud av 
produkter från olika företag. Dessa identifierar den potentielle kunden och 

                                                   
1 En elektronisk fakturahanteringlösning är ett arbetsflöde för att hantera och ta emot alla typer av 
inkommande fakturor: pappersfakturor, elektroniska fakturor som PDF och XML, bildfiler med mera. 
Ofta tolkas fakturorna vilket innebär att de då verifieras automatiskt och kan därefter exempelvis 
matchas mot inköpsorter eller skickas vidare för automatisk attest. (Wilkorsz, 2011) Elektronisk 
fakturahantering kommer fortsättningsvis att benämnas som EFH.  
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säljer in produkten i fråga men ofta med visst deltagande från det tillverkande 
företaget. Säljpartnern överlåter implementeringsfasen och eftermarknaden 
åt de producerande företagen. 

 Affärssystemspartners – Tillverkande företag som erbjuder affärssystem 
som ej innefattar en EFH-lösning. Dessa företag köper då in EFH-lösningen 
genom licensavtal för att skapa ett mer attraktivt erbjudande gentemot kund. 
Affärssystemspartners sköter identifiering av kund, försäljning och 
implementering själva medan eftermarknaden sköts genom ett samarbete 
mellan de båda parterna. 

 Komplementpartners – Producerande företag vars kärnverksamhet ligger 
i en annan industri. Dessa kan tillsammans med sin produkt även sälja EFH-
lösningar för att skapa integrerade lösningar gentemot kund och således öka 
värdet på sitt erbjudande. Dessa partners sköter identifiering av kund samt 
försäljning men låter EFH-producenten stå för implementering och 
eftermarknaden. Exempelvis en tillverkare av multifunktionsskrivare. En 
multifunktionsskrivare är en skrivare, kopiator och scanner kombinerad som 
en maskin och är således intressant för fakturahantering då dessa scanners 
läser in pappersfakturor och med rätt programvaror kan dessa tolkas och 
implementeras i ett EFH och ERP-system.  

 BPO-partners – BPO-företag som saknar en EFH-lösning i sitt 
produktsortiment.2 Dessa står själva för identifiering av kund, försäljning, 
implementering och även för en stor del av eftermarknaden. (Arffman, 2011) 

1.2 Problembeskrivning 
”Marknadskanaler kan ses som sociala system påverkade av beteendedynamik. Då 

ett beteende hos en eller flera kanalmedlemmar medför minskad förmåga för en 

annan kanalmedlem att uppnå sina mål så uppstår en konflikt. Då dessa konflikter 

kan påverka såväl relationen mellan partners och effektiviteten stort så måste 

kanallederna göra medvetna ansträngningar för att upptäcka och lösa dem.” (Gu, 

Namwoon, Tse, & Wang, 2010)    

Medius har sedan de grundades 2001 haft en kraftig årlig tillväxt. Fokus på tillväxt 

och ökad omsättning är något som genomsyrar hela organisationen. 2005 fastslogs 

ett mål vilket innebar att Medius med 100 procent fokus skulle öka sin omsättning 

från 8,7 MSEK till 100 MSEK under en femårsperiod. Detta mål lyckades inte riktigt 

uppnås då 2009 års resultat blev 77 MSEK, vilket ändå är en ökning med hela 785 %. 

Ett liknande mål fastslogs direkt efteråt med intention att omsättningen ska öka till 

mellan 350 – 500 MSEK innan år 2014. (Wilkorsz, 2011) 

Medius är ett IT-företag med djup kompetens inom områdena verksamhetsutveckling 

och processoptimering med mål att erbjuda sina kunder världens bästa affärsstöd 

(Medius, 2010). De positionerar sig i och med deras plattform Mediusflow™ och sin 

avancerade EFH-lösning som ett av de företag som driver fram den teknologiska 

                                                   
2 BPO står för Business Process Outsourcing och benämns som akten att ge ett utomstående företag 
ansvaret för att sköta en specifik process med avsikt att reducera kostnader och få möjlighet att ägna 
sig åt sin kärnverksamhet. (Mariosalexandrou.com, 2011)  
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utvecklingen inom EFH.3 (Medius, 2011) Utförligare beskrivning av Medius 

verksamhet och Mediusflow återfinnes i bilaga 1 respektive bilaga 2.  

Medius har som vision att frångå sitt starka fokus på EFH och istället utveckla sig till 

en producent av purchase-to-pay (P2P)4 - lösningar och samtidigt i större 

utsträckning bli en ERP-leverantör som genom kompletterande försäljning av 

exempelvis Microsoft Dynamics och Qlikview erbjuder en helhetslösning. Denna 

förändring kräver stora resurser under en lång tid för forskning och utveckling. 

Dessutom kommer ett bredare erbjudande kräva vidareutveckling av 

partnersamarbeten i form av utbildning och andra tidskrävande aktiviteter. 

(Wilkorsz, 2011) 

Ovan nämnda mål och vision ska uppnås genom att öka försäljningen på marknader 
där Medius redan är etablerade samt genom partnerförsäljning, och i viss mån 
regionala säljkontor och att snabbt etablera sig på nya marknader. (Lisnell, 2011) 
Denna strategi att maximera sina marknadsandelar genom att växa på nya 
marknader innan de blir mättade delas av flera stora konkurrenter. Då organisk 
tillväxt genom direktförsäljning på dessa nya marknader vore ett alltför långsamt och 
resurskrävande alternativ så ligger fokus på att kontraktera så många säljpartners 
som möjligt. Denna partnerstrategi har lett till att antalet partners är mycket högt och 
att det saknas någon egentlig koll på hur många de är, vilken kategori de tillhör och 
hur väl de presterar. (Arffman, 2011) 
 
Medius kraftiga och snabba expansion samt deras fokus på ytterligare tillväxt har 
skapat resursbrister inom organisationen vilket påverkat partnerhanteringen stort. 
Det finns heller ingen uttalad partnerstrategi eller klara rollfördelningar inom 
organisationen. Detta har lett till att partners känner sig förbisedda och dåligt 
informerade vilket kan ge upphov till missförstånd, ineffektivitet och minskad 
lönsamhet. (Lisnell, 2011) Resursbristen inom organisationen understrykes även av 
Medius reaktiva partnerhantering där det alltför ofta är partnern som tar kontakt 
med Medius då problem uppstår. Dessutom ser vissa av Medius partners stora 
problem med att behöva konkurrera med Medius egna säljkår på marknaden. De 
menar att en sådan konkurrens är mycket svår att möta vilket leder till frustration. 
Ytterligare frustration finns hos partners som anser att det stora, och ökande antalet 
kontrakterade partners leder till ännu större konkurrens och sämre samarbeten. 
(Strömberg, 2011) 
 
Medius anser dock att en viss grad av direktförsäljning fortfarande är ett måste då de 
som företag har en djupt förankrad försäljningskultur. Dessutom skulle risken att 
tappa kundkontakt och därigenom nödvändig marknads- och kundinformation 
annars bli alltför stor. Det finns dock ingen uttalad strategi om hur mixen mellan 
direktförsäljning och partnerförsäljning samt de konflikter som denna ger upphov till 
ska hanteras. (Arffman, 2011) 
 

                                                   
3 Mediusflow™ är ett trademark registrerat hos Medius AB. (Wilkorsz, 2011) Mediusflow™ kommer 
fortsättningsvis att benämnas som Mediusflow.  
4 P2P system automatiserar hela inköpsprocessen från inköp till betalning genom att ansluta 
upphandlings och faktureringsverksamheten genom ett integrerat flöde från identifiering av behov, 
planering och budgetering, via upphandling och betalning. 
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Medius aggressiva expansionsstrategi har lett till att de maximerar antalet säljorder, 
även fast det inte finns kapacitet nog för leverans och implementering. Detta kan leda 
till stor kundmissnöjdhet och på sikt även ett negativt rykte på den svenska 
marknaden för Medius. Dock anser Medius att detta är nödvändigt för att vinna 
marknadsandelar. (Wilkorsz, 2011) Detta är något som oroar deras partners eftersom 
deras eget rykte nedsvärtas om Medius inte kan leverera det som de själva utlovat i 
tid. Dessutom är de oroliga över Medius bristande kontroll och styrning av partners 
vilket leder till att vissa anser att andra saknar kompetens nog för att sälja produkten. 
De anser vidare att dessa oseriösa svärtar ner produktens rykte vilket därigenom gör 
det mer svårsålt. (Strömberg, 2011) 

1.3 Teoretisk förundersökning 
I detta avsnitt så utrönas relevant teori med avsikt att få en god grund till 

rapportens syftesformulering.  

1.3.1 Medius Erbjudande 

Medius erbjuder både produkter och/eller tjänster till kunder, vilket kan ses som en 

lösning eller ett paketerbjudande för att möta kundens efterfrågan (Grönroos, 1997). 

En produkt definieras såsom något som erbjuds en marknad och som medför 

uppmärksamhet, förvärv, användning eller konsumtion och som kan tillfredsställa ett 

behov eller önskemål. Vidare definieras en tjänst som en abstrakt produkt bestående 

av aktiviteter, fördelar eller tillfredställelse som erbjuds en marknad och ej resulterar 

i form av ägandeskap. (Kotler, Armstrong, Saunders, & Wong, 2001) Således kan 

Medius erbjudande tolkas som en kombination av en eller flera produkter och 

tjänster och därmed kommer teorier som behandlar såväl marknadsföring av 

produkter som tjänster användas för vidare analys.   

1.3.2 Tillväxt 

Den strategiska grunden för att få snabb, uthållig och lönsam tillväxt är att ”äga” sitt 

marknadssegment. Lyckas företaget bli nummer ett i kundernas ögon kommer det att 

ge det en dominerande ställning på sikt. Utmärkande drag för de snabbt växande 

organisationerna är att de är lyhörda för trender, vilket är en förutsättning för snabb, 

uthållig och lönsam tillväxt. Detta medför emellertid en trade-off mellan kundnärhet 

och volymdistribution. Närhet till kunder tenderar att skapa små serier och lösningar 

som är mycket specifika för en enskild kund, vilket kräver resurser. 

Volymdistribution å andra sidan kräver ett nätverk av enheter på kontinent-, land-, 

regional- och lokalnivå som tillsammans skapar ett avstånd till kundens behov. Målet 

är således att lägga produkt- och marknadsutvecklingen nära krävande slutkunder, 

medan den mer operativa försäljningen och distributionen byggs för att optimera 

volymfördelarna. Att skapa marknad är en nyckelfråga för alla snabbväxande företag, 

liksom att prioritera snabbhet och flexibilitet. Detta innebär korta leveranstider, tätt 

mellan produktlanseringar, flexibelt resursutnyttjande, att snabbt hitta nya vågor att 

surfa på och att internationalisera verksamheten innan hemmamarknaden mognat. 

Att lägga ut all produktion på underleverantörer och kanske få de att leverera direkt 

till kund ger maximal flexibilitet. Detta är dock ett riskfyllt förfaringssätt då 

leverantörer då lätt kan utvecklas till konkurrenter och kunderna kan lockas av att 
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Customer solutions Best product 

System Lock-In 

integrera bakåt. De flesta snabbväxande företag tacklar detta genom att investera i 

egen kapacitet för kärnkompetens eller nyckelkomponenter som kräver djupkunskap 

och därigenom skapar en hög entrébarriär för leverantörer och konkurrenter. De tar 

även hand om slutleverans som hindrar leverantörerna att förstå totalfunktionen, 

vilket även möjliggör en slutlig kvalitetskontroll. (Ahrens, 2005) 

För att positionera sig konkurrenskraftigt 
på en marknad så anser Porter (1980) att 
ett företag bör antingen tillverka en 
lågkostnadsprodukt, differentiera sin 
produkt eller fokusera på ett specifikt 
marknadssegment. Detta tankesätt 
kompletteras av Hax och Wilde (1999) som 
anser att det finns fler dimensioner att 
beakta. Deras deltamodell består av 
System Lock-In, Customer solutions samt 
Best product. Best product innebär att en 

organisation antingen erbjuder bästa pris 
eller differentierar sitt erbjudande vilket 
kan uppnås genom stordriftsfördelar, och om en stor marknadsandel uppnås så 
kallade Learning effects. System Lock-In innebär att fokus varken ligger på 
produkten eller slutkunden utan i helheten. Tanken är att företaget istället ska 
fokusera på komplementärer som bidrar med kompletterande produkter vilket i 
slutändan medför att det krävs stora uppoffringar att byta till en konkurrerande 
produkt eller tjänst. Customer solution handlar om att erbjuda en produkt som täcker 
alla kundens behov. Tanken är att alla de skräddarsydda produkter som erbjuds 
kunden ska skapa en allt för stor övergångskostnad om de väljer att gå över till en 
konkurrerande produkt. För att erhålla en konkurrenskraftig position som tillåter 
långsiktig tillväxt så ska ett företag positionera sig unikt inom ovanstående 
Deltamodell. (Hax & Wilde, 1999) Även Moore (2005) presenterar en liknande 
deltamodell där han positionerar sina förespråkade produktionsstrategier utefter hur 
mogen marknaden är som den tillverkade produkten befinner sig i.  
 
Enligt Ahrens (2005) går en snabbt växande marknad igenom fyra faser med tre 

svåra övergångar under förloppet som börjar med att behovet av produkten eller 

tjänsten är identifierat till slutet då dess potential är exploaterad.  

1. Pionjärfasen – ”The early market” 

Då behov och teknik, företag och kunder söker varandra med hjälp av en 

teknikvåg eller en hype – en period då ett företag söker sig fram till den 

marknadsplattform som bildar basen för nästa period. Övergången till nästa fas 

kännetecknas av den ”omöjliga orden” som ofta tar skepnad av en order flera 

gånger större en förra årets omsättning. För att lyckas ro den ordern i hamn så 

krävs ett nytt arbetssätt som lägger grunden till för ett företags sätt att hantera en 

snabb expansion. Om de klarar ordern så skapas dessutom ett självförtroende 

som gör att de vågar satsa på nya ”omöjliga orders”. I denna fas handlar det 

främst om att utmärka sig gentemot övriga företag som slåss om uppmärksamhet. 

(Ahrens, 2005) Detta kompletteras av Moore (2005) som beskriver den här fasen 

Figur 1. Deltamodellen Hax & Wilde (1999) 
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som en spännande period med hög tillväxt som därefter abrupt tenderar att sluta i 

minskat intresse och inkomster. Anledningen till detta är att produkten först blir 

varmt välkomnad av teknologientusiaster och pionjärer, men då produkten inte är 

tillräckligt utvecklad för att attrahera den stora massan så avtar försäljningen då 

pionjärerna tar slut. Således bör fokus ligga på extrem kundnärhet och att med 

hjälp av partners skapa en produkt som i framtiden kan mynna ut i en produkt 

som täcker samtliga behov för ett smalt marknadssegment. 

2. Brännglasfasen – ”The bowling alley” 

Karaktäriseras av stark tillväxt då ett snabbväxande företag efter den ”omöjliga 

ordern” ofta fokuserar hårt på ett marknadssegment som växer snabbt eller har 

potential att växa. När den andra generationens produkter lanseras breddas 

marknaden med fler segment och applikationer men även konkurrenter. Detta 

innebär en övergång som många pionjärer ej klarar av. Att klara av övergången 

kräver ett oftast en renodling till en enkelt distribuerar produkt. (Ahrens, 2005) 

Brännglasfasen kan enligt Moore (2005) likställas med ”The bowling alley”. 

Under denna fas så bör ett företag differentiera sin produkt med avsikt att få en 

ledande position inom en nischad marknad. Distributionskanaler bör vara 

värdeadderande till sin natur för att försäkra sig om att kundanpassade lösningar 

levereras. Således bör fokus ligga på kundnärhet och produktledarskap på 

bekostnad av operationell överlägsenhet. 

3. Turbofasen – ”The tornado” 

När alla potentiella kunder penetreras och de riktigt stora volymerna kommer. 

När turbofasen mattas av så krävs en konvertering från att skapa marknad till att 

exploatera den. Med fördel så bör företagen i denna fas satsa på ett modulärt 

uppbyggt erbjudande som kan anpassas till många kundkategorier utan att tappa 

de volymfördelar som skapats under brännglasfasen. (Ahrens, 2005) Detta 

synsätt utvecklas av Moore (2005) som benämner denna fas som ”The tornado”. 

Denna fas uppstår då den stora massan bestämmer sig för att övergå till den nya 

teknologin. Det typiska är att nästan alla övergår samtidigt då ingen vill vara först 

och ingen heller vill komma på efterkälken och således uppstår ett enormt 

efterfrågeöverskott. Hans råd är att under denna hektiska period hänsynslöst 

underminera konkurrenter, utöka sina distributionskanaler och bortse från 

kundens behov med avsikt att ta så stora marknadsandelar som möjligt innan 

tillväxten avtar. Ytterligare lyfter han fram att fokus således bör ligga på 

produktledarskap och operationell överlägsenhet och att kundnärhet bör 

förkastas. 

4. Efterbrännkammaren – ”Main street” 

 

Marknaden är etablerad och företagen finslipar koncept, ekonomi och säkrar en 

fortsatt lönsam marknad med långsam tillväxt ända tills den helt stannar av 

(Ahrens, 2005). Moore (2005) hävdar att ett företag under ”The main street” åter 
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bör anamma kundnärhet och operationell överlägsenhet med avsikt att kunna 

erbjuda värdeskapande kompletterande produkter till en låg kostnad men 

samtidigt kunna bibehålla marginaler.  

Även om vissa snabbt växande företag inledningsvis har haft en unik produkt eller 

tjänst som mer eller mindre sålt sig själv, så är det inte tillräckligt för att bibehålla 

en uthållig tillväxttakt. För att lyckas med detta så måste även ett företag utföra 

marknads- eller imageskapande och lojalitetsskapande aktiviteter samt erbjuda 

dörröppnande eller helkundsskapande produkter och tjänster. (Ahrens, 2005) 

Marknads- eller imageskapande aktiviteter skapar trygghet för kunderna. Att 

bygga och vårda varumärket är ett effektivt sätt att skapa marknad, eftersom ett 

känt varumärke representerar trygghet. En dörröppnande aktivitet kan likställas 

med en plånboksöppnande kompromiss av en optimal lösning som får kunden att 

starta en relation med leverantören. Många snabbt växande företags 

tillväxtambitioner präglar säljarna inom organisationen att ständigt jaga nya 

kunder. Detta medför att gamla kunder inte vårdas optimalt och uteblivna 

tillväxtambitioner nås inte på sikt. För att undvika detta så bör även 

helkundsskapande aktiviteter utformas vilket exempelvis innebär att skapa 

system som väver ihop kundens organisation med företagets, konsultstöd och 

utbildning samt gemensam produktutveckling. Slutligen så bör även 

lojalitetsskapande aktiviteter anammas. Detta då ofta inköpsbeslut bygger på 

lojalitet och personlig vänskap. Alla inköpare är individer med behov av att få 

uppskattning, känna social gemenskap och personlig välfärd. (Ahrens, 2005) 

1.3.3 Tillväxt genom partners 

Waterman, Peters och Phillips (1980) 

presenterade McKinseys 7S-modell 

som de menade bestod av de 

viktigaste 7 faktorerna som utmärker 

framgångsrika organisationer.  

Faktorerna har ingen inbördes 

viktning och alla faktorer är beroende 

av varandra. De faktorer som 

författarna presenterar består av: 

Struktur – Delar uppgifter och 

tillför koordination mellan en 

organisations delar och funktioner.  

Strategi – Strategi är hur en 

organisation försöker att förbättra sin 

position på marknaden och 

konkurrenskraft. Fritt översatt hur 

organisationen skapar kundvärde på ett unikt sätt.  

Figur 2. 7S-Modellen Peters & Phillips (1980) 
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System – Alla procedurer, informella och formella, som organisationen utför på en 

daglig, månadsvis årlig basis. Till exempel budgetsystem, träningssystem och 

redovisning.   

Stil – Ledarstilen inom en organisation påverkar lönsamheten stort enligt 

författarna. Det viktiga är inte vad ledarna säger, utan vad de faktiskt gör för att 

påverka de anställda. En annan viktigt aspekt är vilken sorts ledare organisationen 

har och på vilka områden de fokuserar. Kultur är också involverat i Stil vilket 

signifikant kan påverka en organisations framgång och förmåga att interagera med 

andra aktörer på marknaden.  

Anställda – Kan uppdelas i ett mjuk och ett hårt segment. Det mjuka involverar 

moral, attityder, motivation och beteenden medan det hårda segmentet involverar 

lönenivåer samt träning och utbildning. 

Kärnkompetenser – De kunskaper, processer eller färdigheter som gör 

organisationen framgångsrik.  

Högre mål och visioner – Den fundamentala anledningen till att organisationen 

existerar. Kan liknas vid mission och vision.   

Modellen finns presenterad ovan i figur 2.  

7S-modellen kan modifieras för att bättre appliceras på partnerrelationer mellan två 

eller flera organisationer. Istället för organisationsform kan struktur karaktäriseras 

som strukturen på relationen eller avtalet mellan relationerna, till exempel vilken 

sorts relation det är och hur pass stabil och nära den är. Strategin kan appliceras som 

den bakomliggande partnersstrategin inom organisationerna eller partnersstrategin 

men även huruvida företagets strategier som helhet kommuniceras och efterföljs av 

dess partners.  ”Systems” kan ses som övervaknings-, styrning- och stödsystem för 

partnerorganisationerna som i sin tur leder till utvecklingsarbete, träning och 

ersättning.  ”Style” kan kategoriseras som kultur eller identitet hos organisationerna 

var för sig eller den kultur eller identitet som relationen skapar och besitter. Det är 

viktigt att organisationernas kultur och identitet är kompatibla för att relationen ska 

vara framgångsrik.  ”Staff” inkluderar i 7S-modellen både hårda och mjuka faktorer. 

De hårda inbegriper ersättning, formella träningsprogram och liknande medan de 

mjuka faktorerna inkluderar moral, attityd, motivation och beteenden. Detta går att 

applicera på partnerrelationer men istället för enskilda anställda kan 

organisationerna som helhet utvärderas.  ”Skills” kan i modellen fritt översättas till 

kärnkompetenser. ”Superordinated goals” inkluderar en organisations vision, 

värderingar och mission. Detta kan appliceras till samarbetets faktiska mission, vilka 

värderingar som faktiskt används och relationens vision.  Således är det dessa 

områden eller faktorer som Medius  och liknande organisationer bör fokusera sin 

partnerutveckling på för att öka tillväxten maximalt.  
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1.3.4 Varför ingå i en partnerrelation?  

De Wit och Meyer (2010) anser att anledningen till att två eller fler företag väljer att 

samarbeta är ofta att de tillsammans kan skapa mer värde än vad de kan skapa var 

för sig summerat. Vidare anser författarna att det finns tre orsaker till varför företag 

väljer att ingå i samarbete. 

1. Öka nyttjandet av resurser – Genom att dela resurser med varandra så 

kan företag förbättra antingen kvantiteten eller kvaliteten av de resurser som 

de nyttjar. Det finns två olika sätt att uppnå detta: 

 Lärande – När målet med ett samarbete är att utbyta kunskaper och 

färdigheter så är det lärande orienterat. Företag kan ingå i samarbete 

med aktörer från såväl andra branscher som aktörer från samma 

bransch med avsikt att utveckla en ny teknologi eller definiera en 

marknadsstandard.  

 Utlåning – När ett företag har för mycket resurser eller resurser som 

kan utnyttjas bättre av en annan aktör så kan en relation gynna båda 

parter. Detta sker ofta i form av leasingkontrakt.   

 

2. Integrera aktiviteter – Få företag kan täcka alla värdekedjeaktiviteter i en 

bransch. Vanligtvis kan effektiviteten öka avsevärt genom att integrera de 

värdeskapande aktiviteterna med andra aktörer. Det finns två generella 

tillvägagångssätt för företag att integrera sina aktiviteter:   

 Länkning – Alla relationer som innefattar ett utbyte av en produkt 

eller tjänst där köpare och säljare länkas samman faller in i denna 

kategori. Många företag har flera relationer av denna karaktär, såväl 

upp- som nedströms, för att slippa lägga ner resurser på att tillgodose 

sig med material eller nå ut med produkter eller tjänster till kunder. 

Detta görs för att istället fokusera på ett fåtal värdeskapande aktiviteter 

som är centrala för företagets framgång. 

 Ihopklumpning – Samarbete mellan aktörer som är verksamma 

inom samma värdeskapande aktiviteter. Det kan vara för att få 

stordriftsfördelar eller andra fördelar. Återfinnes mellan två eller fler 

liknande aktörer inom samma bransch och marknad. 

 

3.  Stärka sin marknadsposition – Även om aktörer vill hålla sina 

värdeskapande aktiviteter åtskilda så kan de samarbeta med avsikt att stärka 

varandras positioner. Vanligtvis ingår företag i denna typ av samarbete för att 

stärka sin gemensamma förhandlingsposition. Dessa relationer kan delas in i 

två subkategorier: 

 Lutning – Aktörerna ”lutar” sig mot varandra för att stärka sina 

förhandlingspositioner gentemot övriga aktörer. Detta ämnar leda till 

stärkta förhandlingspositioner gentemot leverantörer eller mer 

attraktiva erbjudanden till kund. Ytterligare anledningar kan vara att 
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skapa en gemensam standard på marknaden eller att höja 

inträdesbarriärer.  

 Lobbying – Aktörerna kan samarbeta för att stärka sina positioner 

mot andra påverkande krafter, till exempel mot politiska och finansiella 

krafter. (De Wit & Meyer, 2010) 

1.3.5 Vilka former av partnerallianser går att upprätta? 

Vilken form av partnerskap som ett företag väljer att ingå i anser Cox (1996) beror på 

de specifika tillgångskrav som sätts på partnern och till vilken grad partnerskapet 

berör företagets kärnkompetenser. Ju större kraven är och desto mer partnerskapet 

involverar kärnkompetenser desto mer benäget är ett företag att överväga att 

integrera relationen vertikalt eller dela med sig av ägandeskapet. (Cox, 1996) Vidare 

anser författaren att följande kontraktsformer är de som ett företag kan upprätta: 

 Antagonistisk hävstångseffekt - Den mest traditionella formen av extern 

kontraktbaserad relation där parterna befinner sig på armlängds avstånd och 

styrs utifrån maktpositioner. Köparen är alltid i en position som gör det 

möjligt att välja alternativa leverantörer. 

 Föredragna leverantörer - De leverantörer som anses vara de bästa för att 

tillhandahålla komplementvaror med relativt lågt strategiskt värde för 

köparen. Företag väljer ofta ett begränsat antal efter en bedömning av diverse 

kriterier.  

 Enkelkälla - Företaget använder en enda källa för att köpa in komponenter 

som har större strategisk vikt för företaget. Denna typ av relation innebär en 

viss överföring av ägandeskap för komponenterna. 

 Nätverkskällor och partnerskap - Grundtanken med detta är att det är 

möjligt att skapa ett virtuellt företag i alla nivåer av värdekedjan genom att 

styra och underhålla flertalet partnerrelationer på varje nivå utan att tillämpa 

vertikal integration. (Cox, 1996) 

 Strategisk leverantörsallians - En kontraktbaserad relation till en utvald 

leverantör som levererar komplementvaror eller tjänster. Denna typ av 

relation kallas även ”joint venture” eftersom det bildas ett gemensamt ägande 

för varorna som levereras (Cox, 1996). Denna form av relation kräver ett stort 

åtagande från varje partner och mynnar ofta ut i att en helt ny enhet uppstår. 

Kapital och övriga resurser som varje partner ska bidra med är ofta tydligt 

specificerade i kontrakt, precis som hur stor del av intäkterna som varje 

partner ska få ta del av. (Schilling, 2010) Denna relation motsvarar den högsta 

graden av samarbete mellan två företag. (Cox, 1996) 

1.3.6 Hur uppnås en effektiv och framgångsrik partnerrelation? 

Vid val av ny partner bör till en början presumtiva partners väljas ut och bedömas 

efter hur väl de passar in för sitt ändamål. För att göra detta så måste den presumtiva 

partnerns kredithistoria, rykte, antalet produktlinjer, marknadstäckning och antalet 

försäljare utvärderas med avsikt att finna kongruens med tillverkarens marknadsmål.  
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Slutligen så säkrar producenten framtidsutsikter för den nya relationen genom att 

erbjuda nya partners motivationsincitament. (Mehta, Dubinsky, & Anderson, 2000) 

Koordination i en interorganisatorisk miljö av marknadskanaler inkluderar att sprida 

kanalpolicys eller att kommunicera starten av olika säljprogram till 

kanalmedlemmarna. Dessa ansträngningar görs för att försäkra sig om att alla 

medlemmar har vetskap om tillverkarens marknadsaktiviteter som avser dem. Trots 

de skilda målsättningarna för de oberoende partnerna är det nödvändigt att minska 

överflödiga arbetsinsatser och ineffektiv allokering av distributionsuppgifter bland 

kanalmedlemmarna. (Mehta, Dubinsky, & Anderson, 2000)  

Hur effektivt ett partnernätverk är beror på hur väl medlemmarnas beteenden bidrar 

till att uppfylla det tillverkande företagets mål. Det är av största vikt att prestandan är 

hög och välriktad för att ett företag ska kunna uppnå konkurrensfördelar. Genom 

prövningar av medlemmarna kan tillverkaren bedöma huruvida framgångsrika de är 

med implementeringen av deras kanalstrategi såväl som att uppnå sin distributions 

mål. (Mehta, Dubinsky, & Anderson, 2000)  

Det finns flera olika sätt att kontrollera, styra och kompensera en säljare eller 

partnerförsäljare. Val av ersättningsform, hur de utvärderas och på vilka grunder 

samt vilken kontroll de utsätts för påverkar dess kognition, motivation och beteende. 

Vilken form av ersättning, kontroll samt relation företaget bör har till 

partnerförsäljaren beror till stor del av vilken produkt som säljs, vilken typ av partner 

det är samt hur svårt och tidskrävande det är att mäta säljarens prestationer. 

(Anderson & Oliver, 1987) Motivation av säljpartners spelar en central roll i en 

partnerrelation. Detta inte minst i Medius fall där partnerrelationerna är av säljande 

karaktär. Några vanliga motivationsstrategier som företag använder är att ge 

försäljarna en procentuell andel av vinsten, bidra med promotionsupport, träna 

kanalmedlemmarnas säljare samt erbjuda logistiskassistans av högsta kvalitet. 

(Mehta, Dubinsky, & Anderson, 2000)  

1.3.7 Hur påverkar en partnerrelation kundvärdet av ett erbjudande? 

Relationen mellan köpare och säljare blir allt viktigare. För att uppnå ett långsiktigt 

och effektivt samarbete behövs en nära kommunikation och gemensam 

problemlösning. Att koordinera aktiviteter och tillsammans ingå avtal att ständigt 

förbättras är ett steg närmre ett nära samarbete. (Day, 1994) Detta går hand i hand 

med att det blir allt mer viktigt att erbjuda värdeskapande lösningar då de olika 

erbjudandena på marknaden allt snabbare kommodifieras. I värdeskapande 

lösningar är kundvärdet centralt, vilket kan ses som den faktiska nytta som kunden 

upplever i förhållande till den kostnad som förknippas med att införskaffa varan eller 

tjänsten. För att ha möjligheten att kunna erbjuda värdeskapande lösningar så måste 

ett företag lära sig ingående om sina kunder och marknader för att kunna uppnå en 

kundvärdefokuserad organisation (Woodruff, 1997). Detta styrkes av Matthyssens 

och Vandenbempt (2008) som anser att införskaffandet av god marknadsinformation 

är essentiellt i produkt- och affärsutveckling och det kan få ödesdigra konsekvenser 

om den missköts. Således är det av största vikt för Medius att inte förlora 



12 
 

kundkontakten då de annars i ett längre perspektiv kan se sig omsprungna av mer 

kundorienterade konkurrenter som bättre tillgodoser marknadens efterfrågan.  

Tillsammans med partners kan integrerade lösningar säljas till kund istället för 

enskilda produkter och tjänster från flera olika producenter. En integrerad lösning 

kan definieras som en helhetslösning av produkter och tjänster som tillsammans 

skapar unika värdeskapande fördelar hos en kund. Integrerade lösningar kan leda till 

barriärer för kunderna att avsluta samarbetet mellan leverantör och kund (Brady, 

Davies, & Gann, 2005). I Medius fall kan det härledas till samarbetet med tillverkare 

av multifunktionskrivare. Det blir mer kostsamt för en kund att ersätta produkter 

från både Medius och dess specifika partner i detta fallet. 

1.4 Embryo till analysmodell 
Genom den teoretiska förundersökningen och intervjuer med såväl anställda på 

Medius och deras säljpartners så har ett par kritiska faktorer inom 

säljpartnerhantering som påverkar ett företags tillväxt identifierats. Dessa utgör 

embryot till analysmodellen och även grunden till vidare teoriinsamling.  

Följande områden har identifierats som relevanta att undersöka närmre med avsikt 

att erhålla långsiktig tillväxt genom partnerutveckling. 

Inbördes konkurrens – Under samtal med partners har det framgått att såväl 

Medius som övriga partners agerar konkurrenter gentemot varandra vilket kan skada 

såväl partnerrelationen i sig som dess prestanda. 

Kärnkompetens – Ett företags kärnkompetenser ligger till grund för dess 

konkurrenskraft, vilket innebär att de måste bevaras. Genom att ingå i 

partnerrelationer kan dessa kompletteras med partners styrkor vilket kan leda till 

mer marknadskraftiga erbjudanden men på bekostnad av risken att tappa sina unika 

fördelar.  

Kundvärde – På en marknad som håller på att bli kommodifierad så blir det allt 

viktigare att interagera med kunden på ett genomtänkt sätt för att utmärka sig 

gentemot konkurrenter.  Medius tjänster och produkter kan anses befinna sig i olika 

marknadsfaser beroende på vilken marknad som är i fokus. Med undantag av om en 

produkt eller tjänst bedöms befinna sig i ”the tornado”-fasen så är kundnärhet och att 

skapa ett stort kundvärde av stor vikt för att uppnå stark tillväxt. Att undersöka 

huruvida partners påverkar det erbjudna värdet positivt eller negativt samt utbilda 

desamma ter sig därför vara centralt för att uppnå tillväxt.     

Kundkontakt – För att ständigt ligga i framkant i utvecklingen så behöver ett 

företag kontinuerligt har kontakt med sina kunder för att få in nödvändig feedback. 

Utan insikt om vad kunderna efterfrågar så kan inte produkter och tjänster utvecklas 

som verkligen tillfredsställer marknaden och företaget blir utkonkurrerade av företag 

med mer anpassade produkter och tjänster. Detta blir särskilt viktigt för ett företag 

likt Medius där kundanpassade produkter är av yttersta vikt för framgång. 
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Kontroll, styrning, stöd och ersättning - En partnerrelation kan leda till såväl 

stora fördelar som nackdelar. För att ett nätverk ska bli effektivt och framgångsrikt så 

bör därför partners kontrolleras och utvärderas för att minska risker samt ges rätt 

stöd och motivation för att uppnå maximalt utbyte. Ytterligare så bör styrningen av 

partners säljorgan undersökas närmre då deras förfarande direkt kan anses påverka 

såväl företagets image, det kundvärde som levereras till kunder samt huruvida 

företagets strategier efterlevs av partners. Hur Medius förhåller sig till partners med 

avseende på ovanstående områden bör påverka deras tillväxt stort och kommer 

därför att granskas närmre. 

Företagets tillväxtstrategier – Ett företag som säljer produkter på en global 

marknad upplever med största sannolikhet att det finns regionala skillnader i hur 

mogen och accepterad produkten är på olika marknader. Då ett företag bör agera 

olika för att uppnå optimal tillväxt beroende på marknadsmognad så är det därför av 

stor vikt att företaget i enighet med Ahrens (2005) och Moore (2005) anpassar sitt 

förhållningssätt gällande kundnärhet, produktledarskap och operationell 

överlägsenhet till regionala marknader. För att lyckas med detta så måste även 

företaget se till att partners är medvetna om rådande tillväxtstrategier och agerar i 

enighet med dem. 

Ovanstående intresseområden utgör tillsammans embryot till analysmodellen som 

presenterad nedan i figur 3.  

 

Figur 3. Embryo till analysmodell 

1.5 Syfte 
De omfattande planerna på att uppnå kraftig tillväxt ställer stora krav på ökad 

försäljning. Genom direktförsäljning mot kund och ett kraftigt växande partnerantal 

ämnar Medius att nå sina mål. På grund av resulterande resursbrist finns det i 

skrivande stund ingen utarbetad plan eller strategi för hur partners bör gallras och 
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vidareutvecklas vilket har lett till ineffektivitet, problem och intressekonflikter mellan 

Medius och dess partners. Genom att identifiera vart Medius knappa resurser bör 

placeras för att mitigera ovanstående problemområden så kan rekommendationer ges 

för att uppnå högre tillväxtpotential. Således blir syftet med detta examensarbete: 

Vi ämnar undersöka hur ett mindre företag i mjukvarubranschen som erbjuder 

komplexa ekonomisystem med komponenter och moduler från olika leverantörer 

bör hantera och utveckla sina partnerrelationer med avsikt att maximera sin 

tillväxtpotential. 
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2 Referensram 
I detta avsnitt kommer relevanta teorier syntetiseras med avsikt att tillsammans 

med den teoretiska förundersökningen mynna ut i en heltäckande ram för vidare 

analysarbete. 

2.1 Kundvärde 
Kundvärde definieras som det monetära värdet av den ekonomiska/kommersiella, 

tekniska, de sociala och servicemässiga fördelar en kund erhåller i utbyte för vad 

denne betalar (Brady, Davies, & Gann, 2005). Vilket upplevt värde en kund får av en 

produkt beror på en mängd olika parametrar, exempelvis kvalitet, service, 

funktionalitet et cetera (Schilling, 2010). Detta synsätt utvecklas av Woodruff (1999) 

som menar att kundvärde är kundens uppfattade och gentemot konkurrenters 

produkter utvärderade värde av en produkts attribut och prestanda, dess 

funktionalitet och hur väl produkten eller tjänsten underlättar (eller försvårar) att 

uppfylla dess förutbestämda ändamål och funktion. Då funktionaliteten hos de 

produkter som olika företag erbjuder konvergerar så blir det allt viktigare att skapa 

en skillnad i hur de interagerar med kunder för att skapa kundvärde (Vanderbosch & 

Dawar, 2002). Vidare menar författarna att dessa skillnader kan uppnås genom 

följande: 

 Erbjuda storskalsfördelar – Minimera kostnader för kunder genom att 

överta ansvar för funktioner som är likvärdiga för samtliga kunder i företagets 

kundbas. Exempelvis kan ordersärkostnader minimeras genom att kartlägga 

kundbasens behov av en produkt för att därefter samordna deras leveranser. 

 Förenkla vägen till fördelar - Integrera sig i kundernas verksamhet för att 

bli en naturlig del av deras vardagliga verksamhet och således öka sitt värde 

för kunden.  

 Integrera aktiviteter – Skräddarsy processer efter kundens behov och 

erbjuda helhetslösningar till kund som tillsammans skapar större kundvärde 

än summan av det värde som de enskilda produkterna skapar var för sig. 

 Vara knytpunkten – Genom att agera som en knytpunkt för kunder så 

behöver de endast vända sig till en och samma leverantör för att finna 

relevanta komplementprodukter. Detta förfarande sänker sök-, utvärderings- 

och transaktionskostnader för kunden.  

 Forma framtiden – Reducera kundens risktagande genom att jobba för att 

skapa eller definiera industristandarden samt genom att samarbeta med 

komplementärer.  

Vikten av att skräddarsy processer efter kundens behov belyses av Galbraith (2002) 

som lyfter fram fördelarna med att erbjuda integrerade lösningar istället för enstaka 

produkter som fort blir kommodifierade. Genom att erbjuda en komplett lösning 

bestående av produkter, mjukvara och service så skapas mer värde för kunden än om 

de skulle sålts var för sig. (Galbraith, 2002) Tack vare att leverantören tar över 

ansvaret (och risken) för de aktiviteter som tidigare utfördes in-house samt utvecklar 

nya sätt för komponenter att jobba tillsammans som en integrerad enhet, så ökar 
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värdet av lösningen för kunden (Brady, Davies, & Gann, 2005). Leverantörer och 

köpare ser integrerade lösningar på olika sätt. Medan leverantörer tenderar att ha en 

produktcentrerad bild av en lösning, så ser köparen det värde som skapas av en 

lösning som en kombination av relationsprocesser mellan kund och leverantör. (Tuli, 

Kohli, & Bharadwaj, 2007) Författarna anser att kunder värderar följande: 

1. Definition av kundens krav – Kunder värderar högt att leverantören utför 
ett gediget förarbete där de ställer många och relevanta frågor till såväl de 
själva som till övriga intressenter till det köpande företaget. Många kunder 
anser att leverantörer brister i detta avseende då de ej lyckas identifiera alla 
nuvarande och framtida kända och okända behov.  

2. Personifiering och integration av varor och servicetjänster – 
Denna process involverar kundspecifik modifiering av lösningen så att 
lösningen optimeras för kundens miljö och även integreras med kundens 
övriga system. 

3. Implementering – Under implementeringsfasen så värderar kunden att 
dess personal är involverad, blir informerad om nya rutiner samt blir utbildad 
för att kunna avnjuta den fulla potentialen av den nya lösningen. 

4. Eftermarknaden – Många kunder anser att leverantörer brister på 
eftermarknaden då de endast förser kunden med reaktiv support och 
rutinunderhåll. Kunder värderar i större utsträckning den fortgående 
relationen där de tillsammans strävar mot gemensam utveckling och 
uppgradering av den implementerade lösningen. (Tuli, Kohli, & Bharadwaj, 
2007) 

 
Brady, Davies och Gann (2005) tillägger att en integrerad lösning även bör innehålla 

konsultativt finansiellt stöd för att hjälpa kunden planera och genomföra sin 

investering samt stöd och underhåll av den implementerade lösningen genom hela 

dess operationella livscykel för att uppnå maximalt kundvärde. 

Medius erbjuder i viss mån integrerade lösningar i form av paketerbjudande med 

hårdvarutillverkare, exempelvis tillverkare av multifunktionsskrivare, samt hela ERP-

system till kunder. Dessutom erbjuds konsultation före köp, implementation och 

underhåll av installerade lösningar till kund vilket överensstämmer med vad Tuli et al 

(2007) samt Brady et al (2005) menar att kunder värderar. Således bör kunder 

värdera dessa utökade erbjudanden mer än varje produkt och tjänst var för sig. 

Medius erbjuder produkter och tjänster till kunder vilket enligt Vanderbosch och 

Dawar (2002) kan definieras som integration av aktiviteter i form av helhetslösningar 

och vara vara en knytpunkt då kunderna inte längre behöver genomföra flertalet dyra 

upphandlingar utan bara en större. Dessutom kan det ses som en formning av 

framtiden då Medius arbetar med flertalet komplementärer till sitt erbjudande. 

2.2 Långsiktiga relationer med kunder 
En fortgående relation mellan köpare och säljare leder till större bytesbarriärer och 

bibehållna kunder (Tuli, Kohli, & Bharadwaj, 2007). Detta bekräftas av Dwyer, 

Schurr & Oh (1987) som menar att konkurrensfördelar som leder till differentiering 

och bytesbarriärer uppstår då transaktioner mellan köpare och säljare ses som 
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relationella fortgående utbyten istället för diskreta transaktioner. De anser att 

relationsbyggandet består av fem faser: 

 
1. Medvetenhet – En av parterna, eller båda, upptäcker att den andra är en 

möjlig utbytespartner. 

2. Utforskning – Parterna ”känner på varandra” för att ytterligare utvärdera 

om den andra är en lämplig partner. Kan vara en väldigt kort fas, eller en lång 

period av testning och utvärdering. 

3. Expansion – Refererar till de kontinuerligt ökande fördelarna som 

partnerskapet ger upphov till och som skapar ett ömsesidigt ökat beroende. 

4. Förbindelse - Då parterna kommit till den punkt då ett uttalat/icke uttalat 

löfte om fortsatt kontinuerligt samarbete finns mellan parterna. Parterna är 

fortfarande medvetna om att det finns alternativ, men utvärderar de inte på 

allvar. Kund- och säljarlojalitet har uppnåtts genom att båda parter 

kontinuerligt strävar efter att skapa gemensam framgång och ökat värde.  

5. Upplösning – Möjligheten att dra sig ur har funnits med genom hela 

modellen, men den lämnar upplösningsprocessen utan förklaring. Denna 

process har såklart stora konsekvenser om parterna har nått en hög grad av 

beroende.  

Då efterfrågan är större än utbudet på en marknad så bör säljare enbart beakta 

kortsiktiga vinstmål och övertala kunder till att köpa sina produkter (Moore, 2010). 

För att uppnå och vidhålla en stark relation mellan köpare och säljare så menar Weitz 

och Bradford (1999) att en relationsinriktad säljarorganisation bör ha följande 

karaktäristika istället: 

 
1. Fokus på kommunikation – Genom god kommunikation och 

informationsutbyte så erhålls god insikt i köparens styrkor, svagheter samt hot 
och möjligheter. Detta i sin tur leder till ökat förtroende som mynnar ut i nya 
innovativa lösningar på problem. Säljaren har som inställning att öka vinsten 
för båda parter istället för att enbart påverka inköpsbeslut. 

2. Säljarens mål – Att bygga och underhålla en relation samt skapa ett 
beroende istället för att maximera kortsiktiga vinster. 

3. Säljenheten – Detta förhållningssätt kräver vanligtvis större resurser i form 
av säljteam istället för individuella säljare.  

 
Medius erbjudanden kan inte anses bestå av diskreta transaktioner utan bygger på 

relationsbyggande vilket leder till en differentierad position och därmed också till 

högre bytesbarriärer. Det styrkes i och med att de produkter och tjänster Medius 

erbjuder har mycket höga byteskostnader, med visst undantag för konsulttjänster. 

Konsulttjänster är dock av sin natur starkt beroende av relationen mellan kund och 

leverantör. Med tanke på detta samt den hårda konkurrensen på marknaden är det av 

största vikt för Medius att bygga upp långsiktiga och starka kundrelationer genom 

Schurr och Ohs (1987) fem faser. Dessutom är det viktigt för Medius samt deras 

partners att besitta de tre karaktäristika som Weitz och Bradford (1999) menar 

skapar en stark relationsinriktad säljorganisation.  
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2.3 Vikten av att tillgodose sig med marknadsinformation 
Nedåtströms aktörer som är i direkt kontakt med slutkunder, såsom återförsäljare, 

kan omsorgsfullt förse ett nätverk med värdefull information om kunders krav och 

synpunkter (Fournier & Mick, 1999). Det är bevisat att information från ett nätverk 

influerar dess prestanda, lärande förmåga, samarbetande relation, engagemang samt 

flexibilitet (Claro & Claro, 2010). Detta bekräftas av Hyvönen och Touminen (2007) 

som påstår att etablerandet av starka nätverksrelationer ofta är skillnaden mellan 

företag som presterar dåligt och de som presterar bra. I många industrier är även 

teknologiska innovationer den allra viktigaste grundstenen för ett företags framgång 

(Schilling, 2010). Företag som framgångsrikt utvecklar nya produkter och tjänster 

följer målkundens efterfrågan slavlikt. De företag som kontinuerligt inhämtar 

önskemål, krav och feedback från kunder är historiskt sett mer än dubbelt så 

framgångsrika med sina lanseringar än andra företag (Cooper, 1999). 

Samarbetsförmåga kan delas in i tre underliggande beståndsdelar som tillsammans 

stärker företagets värdeskapande processer samt ökar kundnöjdhet och lojalitet 

(Hyvönen & Tuominen, 2007). De anser att dessa tre är följande: 

 

Partnerorientering – Reflekterar värde, kollektiva normer och delade tankesätt 
inom företag och uppkommer genom extensiva sociala, ekonomiska, servicemässiga 
och tekniska band mellan ett företag och sina kunder samt mellan partners i 
marknadskanaler. Ökad grad av partnerorientering kräver ökat förtroende och 
ömsesidigt engagemang vilket leder till ökad prestanda hos partners i 
marknadskanalen. 
Kundkontakt – Hänvisar till ett företags förmåga att genom interna och externa 
källor samla på sig marknadsinformation. Denna information konverteras sedan till 
kollektiv kunskap i marknadskanalen som används för att ändra det organisatoriska 
beteendet gentemot kunder. 
Ledningsförmåga – Refererar till interna nyckelprocesser såsom finansiell-, 
operationell- och HR-management som måste gå i linje med kunders och partners 
nyckelprocesser för att snabbt kunna svara på förändrade krav från marknaden.  
 
I Medius bransch är kundkontakt och marknadsinformation av mycket stor vikt då 

produkterna och tjänsterna är individuellt utformade efter respektive kund. Det är 

således av största vikt att verkligen förstå vad kunden efterfrågar och tillfredsställa 

både deras kända och okända önskemål och behov.  Dessutom är det av stor vikt att 

kontinuerligt insamla information om marknadens behov och önskemål för att på så 

sätt kunna fokusera utvecklingsarbetet på de områden där det leder till mest 

nödvändiga förbättringar. Då Medius både bedriver direkt och indirekt försäljning 

mot kund måste information i viss mån insamlas genom partnerrelationen. Enligt 

Huvönen och Tuominen (2007) kräver detta ett ökat förtroende och engagemang från 

båda parterna vilket också kräver en stark och nära relation. Således måste Medius 

arbeta med att både samla in kund- och marknadsinformation direkt från kunderna 

genom direktförsäljning och andra kanaler men också lägga stor vikt på att samla in 

information från nära samarbete med partners med kundkontakt.  
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2.4 Vikten av att göra sin hemläxa vid val av partner 
För att skapa en långsiktigt framgångsrik partnerrelation så måste ett företag 

utvärdera potentiella partners på förhand (Baden-Fuller & Lorenzoni, 1995). Det 

finns ett antal faktorer som kan influera hur väl två företag är anpassade för varandra 

såsom deras relativa storlek och styrka, hur väl deras tillgångar komplimenterar 

varandra, målkongruens samt hur likvärdiga deras värderingar och kultur är 

(Schilling, 2010). Detta styrkes av Das och Teng (2001) som menar att ett företag 

genom att utföra en förundersökning av en potentiell partner kan minska 

diskrepansen i målsättningar, värderingar och visioner mellan medlemmarna i ett 

nätverk. Schilling (2010) kategoriserar hur väl partners passar ihop med varandra 

enligt följande två parametrar:  

Koherens av resurser – Syftar till vilken grad potentiella partners har tillgångar 

och resurser som effektivt kan integreras i en strategi som skapar värde. Resurserna 

och tillgångarna kan antingen vara komplementerade eller supplementerande. De 

flesta av samarbeten motiveras genom ett behov att få möjlighet att utnyttja 

tillgångar som företaget ej besitter, så kallade kompletterande tillgångar. (Schilling, 

2010) Detta styrkes av Baden-Fuller och Lorenzoni (1995) som hävdar att många 

företag, men framförallt de företag som endast har ett par få stora partners, ingår i 

partnerrelationer med anledning att få tillgång till resurser eller för att låsa ute 

gemensamma konkurrenter från en marknad. Genom att skaffa sig tillgång till 

supplementerande eller likvärdiga tillgångar kan marknadskraft uppnås genom 

storskalsfördelar. (Schilling, 2010) 

Strategisk koherens – Behandlar huruvida potentiella partners har kompatibla 

mål och företagskultur. Målen behöver ej vara desamma så länge de inte motverkar 

varandra. Att ingå i ett samarbete utan vetskap om partnerns sanna mål kan resultera 

i dispyter, bortslösade resurser och missade möjligheter. (Schilling, 2010) Detta 

bekräftas genom att tillverkarens strategi måste passa strategiskt mot distributören 

orientering för att effektivitet, bättre samarbete samt relationell tillfredställelse ska 

uppnås (Dong, Tse, & Hung, 2010). Detta vidareutvecklas av Baden-Fuller och 

Lorenzoni (1995) som anser att relationerna inom nätverket kräver koordination 

mellan alla parter, ett gemensamt långsiktigt perspektiv, en acceptans för gemensam 

anpassning och en bra fördelning av vinster för att ett effektivt nätverk ska kunna 

uppnås. Således menar författarna att den allra viktigaste aspekten att beakta är 

kulturell koherens som främst innefattar beslutsprocesser och vision. (Baden-Fuller 

& Lorenzoni, 1995) 

Partners tenderar att uppträda annorlunda mot varandra om de båda är ömsesidigt 

beroende av varandra istället för att endast en av parterna har ett starkt 

tillgångsberoende av den andre (Porter M. , Competitive Strategy, 1980). Detta 

synsätt bekräftas av Van Weele (2005) som anser att den relativa styrkan är den 

absolut viktigaste parametern att utvärdera en potentiell partner utefter för att uppnå 

ett effektivt samarbete. En av de viktigaste källorna till relativ styrka är tillgångar som 

andra organisationer starkt efterfrågar, exempelvis tillgång till råvaror eller en bred 
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kundbas (De Wit & 

Meyer, 2010) (Schilling, 

2010). De Wit och Meyer 

(2010) kategoriserar 

relativa 

styrkeförhållandet 

mellan två 

organisationer genom 

två variabler, närheten 

mellan organisationerna 

och fördelningen av det 

relativa 

styrkeförhållandet mellan organisationerna vilket illustreras i figur 4.   

Ömsesidigt oberoende – Organisationerna är oberoende i ett samarbete om de 

har full frihet att agera för att nå deras egna uppsatta mål. I ett partnerskap innebär 

det att organisationerna endast samspelar på deras egna villkor och båda parter har 

möjligheter att avsluta relationen utan åtgärder från den andra parten.  I denna 

kategori har ingen av parterna någon signifikant influens över den andra parten.  

Obalanserat oberoende – I en oberoende relation kan en part besitta större 

relativ styrka i jämförelse med den andra parten.  I figuren ovan kan organisation 1 

anses vara mer oberoende än organisation 2.  Med oberoendet följer större frihet att 

agera och möjlighet att influera den andra parten i relationen. 

Ömsesidigt beroende – Två organisationer kan besitta ett nära samarbete där 

båda organisationerna är ömsesidigt beroende av den andra parten. De har med 

andra ord lika stort inflytande över den andra parten. 

Obalanserat beroende – I ett nära samarbete som är karaktäriserat av ett 

asymmetriskt beroende kan en part dominera över dess motpart. I denna situation 

har den starkare parten mycket stor frihet att agera och ställa krav på motparten.  

Slutligen kan en potentiell partner också utvärderas genom att analysera vad för 

konsekvenser ett samarbete skulle få för företagets möjligheter och hotbild i den 

externa miljön; de interna styrkorna och svagheterna eller vad det har för potential 

för långsiktig konkurrenskraft samt företagets förmåga att uppnå dess strategiska 

mål. (Schilling, 2010) Detta kompletteras av Hamel, Doz och Prahalad (1989) som 

menar att det är viktigt att känna till partners styrkor och svagheter samt förstå hur 

deras kunskaper skulle kunna stärka organisationen. Schilling (2010) har skapat ett 

ramverk på vilka frågor som bör beaktas inför ett potentiellt partnerskap: 

Konsekvenser för möjligheter och hot i den externa miljön 

 Hur skulle ett samarbete förändra kunders och leverantörers 

förhandlingsstyrka? 

Figur 4. Styrkeförhållande De Wit & Meyer (2010) 
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 Skulle samarbetet påverka hot av inträde? Till exempel finns det risk att 

partnern kommer att bli en konkurrent? Ökar partnerskapet 

inträdesbarriärerna för andra potentiella konkurrenter? 

 Skulle samarbetet påverka företagets position relativt deras rivaler? 

 Skulle samarbetet influera tillgängligheten av kompletterande varor eller hot 

av substitut? 

Konsekvenser för interna styrkor och svagheter 

 Hur skulle samarbetet öka företagets styrkor? Riskerar samarbetet att någon 

av dessa styrkor ska försvinna eller minska?  

 Hur skulle samarbetet hjälpa företaget att täppa till svagheter? 

 Är samarbetet troligt att kunna mynna ut konkurrensmässiga fördelar som är 

svåra för konkurrenter att imitera? Är det möjligt att få tillgång till dessa 

konkurrensfördelar utan samarbete? 

 Skulle samarbetet stärka företaget kärnkompetenser? 

 Är det troligt att samarbetet skulle påverka företagets finansiella styrkor eller 

svagheter? 

Påverkan på den strategiska inriktningen 

 Hur skulle samarbetet passa med företagets uttalade strategi? 

 Är det troligt att samarbetet skulle hjälpa till att täppa till möjlig tillgångs eller 

teknologi gap mellan var de är nu och vart de önskar att vara? 

 Finns det några mål som samarbetet med tiden skulle kunna förändra? Hur 

skulle sådana förändringar vara kompatibla eller inkompatibla med företagets 

strategiska inriktning? (Schilling, 2010) 

I dagsläget utförs i regel ingen utvärdering av presumtiva partners. Praktiskt taget är 

det så att de organisationer som är intresserade av ett samarbete med Medius får bli 

partners då Medius önskar att öka antalet partners lavinartat. De resurser och 

tillgångar som efterfrågas hos partners är dels deras kundbas, marknadstäckning och 

säljkår men även också komplimenterande produkter och tjänster som kan mynna ut 

i attraktiva helhetslösningar. Det som borde vara viktigt för Medius är att utvärdera 

om en presumtiv partner har strategisk koherens men även den relativa styrke- och 

beroenderelationen är sannolikt viktig. Genom detta skulle partnerskapen kunna bli 

mer effektiva och bidra till mindre relationella problem som kan bli signifikant 

kostsamma. Att följa en checklista eller ett formulär likt den Schilling (2010) 

presenterar är en enkel men effektiv lösning för urval av presumtiva partners. Om 

något liknande beaktas vid valet av partners så skulle detta sannolikt leda till stor 

effektivitetshöjning och lönsamhet för de partners som Medius i slutändan 

kontrakterar och mindre tid och kostnader skulle behövas lägga ner på onödigt 

överflödig parterhantering. 
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2.4.1 Hur påverkar en partnerrelation ett företags kärnkompetenser? 

Ett företag kan endast utprestera sina konkurrenter om de lyckas skapa en skillnad 

som de kan bevara.  För att lyckas med detta så bör ett företag ha sammanlänkade 

aktiviteter vars helhet är svår för konkurrenter att imitera. (Porter M. , 1996) Detta 

styrks av Prahald och Hamel (1990) samt Stalk et al (1992) som anser att ett företag 

byggs upp på kärnkompetenser och förmågor som är svåra att imitera.  Byggstenarna 

inom ett företag är inte produkterna utan de bakomliggande affärsprocesserna, vilka 

formas av företagets kärnkompetenser. Konkurrenskraftig framgång uppnås genom 

att transformera företagets nyckelprocesser till strategiska förmågor vars mål är att 

konsekvent skapa ett överlägset värde för kunden. (Stalk, Evans, & Shulman, 1992) 

En kärnkompetens kan vara teknisk know-how, men kan även vara goda kund- eller 

leverantörsrelationer. De tar ofta skepnaden av tyst kunskap inom organisationen 

såsom know-how och erfarenhet. Detta innebär att den är knuten till de anställda och 

även är svår för konkurrenter att imitera. (Prahalad & Hamel, 1990) Day (1994) 

understryker vikten av att skapa specifika kärnkompetenser och förmågor genom att 

hävda att om dessa inte existerar så är ett företags enda möjliga strategi att satsa på 

kostnadsledarskap och således sänka sina priser. För att lyckas identifiera ett företags 

kärnkompetenser så har Prahalad och Hamel (1990) skapat ett ramverk för vad som 

utgör en kärnkompetens; 

 En kärnkompetens skapar potentiell tillgång till ett brett spektrum av olika 

marknader. 

 En kärnkompetens ska signifikant bidra till de uppfattade kundfördelarna av 

slutprodukten. 

 En kärnkompetens ska vara svår för konkurrenter att imitera.  

Då Medius saknar god täckning på flertalet av sina marknader så är 

partnersamarbete en nödvändighet för att nå ut till kunder. (Arffman, 2011) Detta 

kan leda till såväl fördelar som nackdelar. Partners kan komplettera varandra med 

sina respektive styrkor och således skapa ett starkare erbjudande gentemot kund 

(Swaminathan & Moorman, 2009) men ett företag bör även ha i åtanke den risken 

som det innebär att ge ett annat företag insikt i hjärtat av sin verksamhet. 

2.5 Baksidan med partnerrelationer 
Partnerskap kan ses som konkurrens i en annan form. Framgångsrika företag vet att 

deras partners kan vara ute efter att skada dem. Organisationer bör därför gå in med 

klara strategiska mål för vad de förväntar sig att få ut av relationen och en förståelse 

för hur deras partners egna intressen och mål kommer att påverka deras lönsamhet. 

(Hamel, Doz, & Prahalad, 1989) En del företag undviker samarbete då de ej vill dela 

med sig av konkurrenskraftiga fördelar till en potentiell konkurrent (Schilling, 2010). 

Detta gäller även outsourcing då detta kan resultera i förlust av kärnkompetens och 

att beroende till utomstående part kan uppstå (De Wit & Meyer, 2010) (Schilling, 

2010). Desto närmare en kompetens är företagets kärnverksamhet desto viktigare är 

det att kunna kontrollera och försvara denna. På samma sätt är de kompetenser som 

är långt ifrån kärnverksamheten inte i lika stort kontrollbehov. (Cox, 1996) Genom 
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att övervaka vilken information partnern efterfrågar, faktiskt erhåller och vilken 

information de själva delger kan nödvändig information spridas för att uppnå 

effektivitet samtidigt som eventuella opportunistiska handlingar minimeras (Hamel, 

Doz, & Prahalad, 1989).  Detta synsätt kompletteras av Baden-Fuller och Lorenzoni 

(1995) som anser att en lösning är att dela med sig av en viss mängd av inte alltför 

känslig information för att kunna göra ens partners mer effektiva och lönsamma.  

Dock måste krav ställas på att de andra också delar med sig, så att det blir något av en 

”win/win”-situation där ett ömsesidigt beroende uppstår. Det är mycket viktigt att 

företagets informationsspridning är väl skött så att inte partners blir starkare och 

konkurrenskraftigare gentemot det egna företaget. (Baden-Fuller & Lorenzoni, 1995) 

Genom att använda sig av så kallade ”gate-keepers” för information så kan företagets 

informationsspridning övervakas. En viktig aktivitet för organisationer som ingår i 

samarbete är således sammanfattningsvis att bygga upp ett försvar mot partners 

försök att kopiera de egna kunskaperna och aktiviteterna för egen vinning (Hamel, 

Doz, & Prahalad, 1989). 

Av Medius partners är det främst de som utvecklar egna affärssystem som faktiskt 

utgör en risk. Dessa partners saknar en eller flera moduler i sitt erbjudande och 

kompletterar detta med erbjudanden från Medius. På sikt så kan dessa partners 

försöka utveckla produkter eller tjänster som efterliknar de Medius erbjuder och 

således bli en konkurrent istället för en partner. Andra partners kan ses som aktiva i 

andra branscher och utgör inte ett klart hot för att försöka utnyttja Medius 

kärnkompetenser. Dock är det viktigt för alla organisationer att inte utlämna känslig 

information till utomstående parter.  

2.6 Vikten av ett gott förtroende partners emellan 
Genom outsourcing kan ett företag låta ett annat företag hantera de aktiviteter som 

inte är centrala för företagets konkurrensfördelar (Van Weele, 2005). Genom att 

outsourca delar av försäljningen kan ett företag nå ut till en större potentiell kundbas 

än vad de skulle göra på egen hand. Dock kan det vara riskabelt att utnyttja 

outsourcing i för stor grad då företaget mister de lärande effekter som de annars 

skulle avnjuta genom kundkontakt. (Schilling, 2010) Det finns två olika typer av 

risker förknippade med företagssamarbeten, relationell risk och extern risk. Den 

relationella risken existerar eftersom en eller flera partners i en allians kan ha en dold 

agenda och handla opportunistiskt. Den externa risken berör försämrad prestanda 

och uppkommer genom minskad efterfrågan, hot från konkurrenter eller nya lagar 

och förordningar. Vidare kan förtroende uppdelas i tillit att en partner har båda 

parters gemensamma intressen i åtanke samt att de har kompetens nog att leverera 

vad som utlovats. (Das & Teng, 2001)  

Företag bör inte eftersträva dyra och snäva kontrakt som ger litet svängrum och 

mycket styrning. Istället bör ett ömsesidigt förtroende byggas upp mellan partners. 

Det betyder att alla parter lovar att leverera det som förväntas av dem och att 

framtida utmaningar också kommer att bemötas positivt. (Baden-Fuller & Lorenzoni, 

1995) Vikten av ett gott förtroende understrykes även av Dong, Tse och Hung (2010) 
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som menar att om ett samarbete ska fungera måste det finnas förtroende och tillit 

mellan aktörerna. Detta uppnås genom att tillverkaren uppmärksammar och 

anpassar sin övervakning utefter den enskilde distributörens specifika orientering. 

(Dong, Tse, & Hung, 2010) Riskerna med partnersamarbete kan minimeras genom 

att antalet samarbetspartners begränsas, noggrant väljs ut och övervakas (Schilling, 

2010). Även Cravens, Ingram, LaForge, & Young (1993) menar att övervakning av 

säljare och försäljningsaktiviteter är av största vikt för management. Först bör dock 

företaget analysera vilken sorts relation det har till sin partner. En stark relation 

kräver en annorlunda styrning än vad en svag relation gör. Val av fel sorts 

kontrollsystem kan skada relationen och förtroenden mellan parterna allvarligt. 

(Yang, Zhou, & Jiang, 2011)   

Genom partnerförsäljning så kan Medius nå ut till en större kundbas på de 

marknader som de är verksamma på. Som tidigare nämnts kan dock 

partnerförsäljning leda till en avsevärt minskad kundkontakt och därigenom minskad 

marknads- och kundinformation. Denna minskade information kan få ödesdigra 

konsekvenser på framtida produkter och försäljningsprocesser. Dessutom finns 

risken att vissa partners kan handla efter dold agenda och försöka utnyttja Medius 

och dess kärnkompetenser för enbart egen vinning. Ytterligare en risk att beakta är 

den externa risken, att en partner inte kan leverera vad som förväntats av denne, 

vilket kan minska kundnöjdhet och skada Medius anseende. Detta är en särskilt 

överhängande risk då Medius inte aktivt utvärderas partners på förhand eller 

övervakar de kontinuerligt. Schilling (2010) menar att riskerna kan minskas genom 

just att antalet partners hålls nere, noga väljs ut och därefter övervakas.  

2.7 Ett kontrollsystem – två olika synsätt 
Ett kontrollsystem innefattar ett företags samlade procedurer för att övervaka, styra, 

utvärdera och kompensera dess partners. (Anderson & Oliver, 1987) Detta styrkes av 

Baldauf et al (2005) som menar att intentionen med ett kontrollsystem är att styra 

och influera beteenden för att uppnå uppsatta mål med hjälp av övervakning, 

Figur 5. Kontrollsystemets inverkan Baldauf et al. 2005 
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styrning, utvärdering samt ersättning. Ett kontrollsystem har inverkan på den 

enskilde säljarens egenskaper samt attityd och beteende vilket påverkar dess 

individuella prestanda och även i förlängningen säljorganisationens prestanda som 

helhet (Baldauf, Cravens, & Nigel, Sales Management Control Research - Synthesis 

and an Agenda for Future Research, 2005); (Hughes & Ahearne, 2010). Förloppet 

illustreras i figur 5 ovan. 

Det finns två olika extremiteter av kontrollsystem. Ett resultatinriktat som enbart 

beaktar faktiska resultat och ett med inriktning på beteenden som påverkar säljarnas 

kognition, motivation samt beteende. (Anderson & Oliver, 1987) Den relationella 

risken kan förmildras med det beteendeinriktade systemet medan kompetensrisken 

kan minskas med det resultatinriktade. (Das & Teng, 2001) Dessa system är 

varandras motpoler och det finns en uppsjö av blandningar av dessa (Anderson & 

Oliver, 1987). Dock har alla organisationer ett övervakningssystem med fokus på 

antingen resultat eller beteende. (Cravens, Ingram, LaForge, & Young, 1993) Olika 

distributörer i ett nätverk har ofta varierande motiv till att ingå i en partnerrelation. 

De oerfarna är drivna av deras 

behov av att överleva och växa 

medan mer mogna distributörer 

har ofta utvecklat diversifierade 

motiv såsom vinstmaximering 

som tar hänsyn till deras specifika 

affärsmodeller och 

marknadspositioner. Att således 

försöka övervaka alla partners i 

ett nätverk med en uniform och 

standardiserad 

övervakningspolicy 

är orealistiskt. (Dong, Tse, & 

Hung, 2010) Även Slater och Olson (2000) menar att olika organisationer och olika 

strategityper kräver individualiserade profiler av kontrollsystemen för att övervaka 

återförsäljare och säljare. Valet av kontrollsystem beror främst på huruvida säljarnas 

beteenden är mätbara och hur stor kunskap en organisation har om den 

värdeskapande processen men även på faktorer som storlek på organisationen, 

komplexiteten av uppgifter som skall utföras och produkten som säljs (Baldauf, 

Cravens, & Nigel, Sales Management Control Research - Synthesis and an Agenda for 

Future Research, 2005). Detta styrkes av Anderson och Oliver (1987) som anser att 

valet av kontrollsystem beror på huruvida resultat är mätbara och kunskap om den 

värdeskapande processen enligt figur 6. Vid stor oförmåga att mäta uppnådda 

resultat i samband med dålig kunskap om den värdeskapande processen så 

förespråkas istället social kontroll där de anställda genom socialt samspel utvärderar 

varandras prestationer. (Anderson & Oliver, 1987) De båda extremerna har följande 

karaktäristika och inverkan: 

Figur 6. Val av kontrollsystem Anderson & Oliver (1987) 
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Det resultatinriktade systemet – Management har historiskt sett valt denna 

approach eftersom den leder till lätta mätvärden. Detta är en effekt av att både 

styrning och övervakning från ledning är relativt liten och säljarna utvärderas därför 

endast efter faktiska resultat (vinst, intäkter, antal sålda enheter et cetera) oberoende 

av tillvägagångssätt. (Banker, Lee, Potter, & Srinvasan, 1996) Detta medför att 

säljaren blir mer fri att använda egna metoder och strategier för att maximera sitt 

resultat. Ledningen behöver inte heller investera stora mängder i övervakningen och 

lönen består förslagsvis främst av en rörlig del. (Anderson & Oliver, 1987) En 

konsekvens av att lönen främst är rörlig är att säljarna blir motiverade att prestera 

bättre då lönen påverkas stort om de presterar väl (Menguc & Barker, 2003); (Van 

Weele, 2005). Vid försäljning av nya okända produkter så bör ersättningsformen vara 

resultatbaserad för att uppnå högst lönsamhet eftersom det ändå inte finns någon 

utarbetad säljstrategi eller plan att följa (Hultink & Atuahene-Gima, 2000). 

Nackdelarna med detta förfaringssätt blir att säljarna, på jakt efter snabba och enkla 

affärer, använder metoder som i det långa loppet faktiskt kan skada företaget (brist 

på den faktiska kundnyttan et cetera) (Ramaswami, 1996); (Aulakh & Gencturk, 

2000).  Det kan också leda till att de fokuserar på mer lättsålda produkter och 

därigenom inte gör ansträngningen att sälja in nya produkter, sälja till nya kunder 

eller sälja större produkter som kräver underhåll och service under många år, vilket 

suboptimerar kundnyttan. Management kan undvika dessa problem genom att 

använda fler parametrar att utvärdera säljarna efter såsom antal sålda nya produkter 

eller genererat värde av affärer under en längre period. Dessa lösningar leder dock till 

en mer komplex utvärdering och kontroll vilket medför att styrningen får en mer 

beteendeinriktad karaktär. (Anderson & Oliver, 1987) 

Det beteendebaserade systemet – Denna metod präglas av övervakning och 

styrning från ledningen där säljarnas prestationer ständigt mäts (Schilling, 2010). 

Enligt Baldauf et al (2005) så är beteendebaserade system bättre i snabbt 

transformerande omgivningar där konkurrensen är tuff och kvantitativa mätvärden 

inte är tillgängliga. Säljarna utvärderas istället efter deras produktkunskap och 

begåvning, deras aktivitetsnivå (hur många säljbesök et cetera) samt deras 

säljstrategier (Cravens, Ingram, LaForge, & Young, 1993); (Das & Teng, 2001). 

Kontentan blir att de blir mer styrda och kontrollerade och mäts utefter hur de 

faktiskt uppnår de uppsatta målen. En stor svårighet är dock att lyckas mäta varje 

säljares prestation vilket kan leda till felaktiga mätvärden (Krafft, 1999). Ledningen 

måste således göra stora investeringar i övervakning och styrning och en stor del av 

lönen föreslås vara fast för att fastslå kooperation. Desto mer beteendebaserat 

kontrollsystemet är desto mer kunskap och färdigheter har säljarna om produkterna, 

företaget och integrerad säljexpertis (Baldauf, Cravens, & Piercy, 2001); (Babakus, 

Cravens, Grant, Ingram, & LaForge, 1996); (Anderson & Oliver, 1987). Säljarna blir 

mer motiverande, mer involverade i sitt arbete, skapar bättre kundrelationer och 

likaså bättre på säljsupport och interna relationer. De blir även mindre stressade då 

de slipper att hela tiden jaga uppsatta kvantitativa mål vilket leder till högre 

tillfredsställelse bland de anställda. (Baldauf, Cravens, & Nigel, Sales Management 

Control Research - Synthesis and an Agenda for Future Research, 2005) Detta 
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konfirmeras av Cravens et al (1993) som menar att istället för att säljarna ska känna 

sig pressade att sälja för att uppnå höga resultat kan de istället fokusera på att 

verkligen lära sig om produkterna och om företaget. Säljarna identifierar sig således 

mer med organisationen och är mer villiga att acceptera samarbete med andra 

säljteam samt styrning från ledningen. (Rouzies & Macquin, 2002); (Cravens, 

Ingram, LaForge, & Young, 1993) Vidare är det mer troligt att ett sådant system 

främjar utveckling samt lockar till sig säljare med mindre riskbenägenhet. Detta 

resulterar i att säljarnas agerande i större utsträckning följer företagets uttalade 

strategiska riktning. (Anderson & Oliver, 1987)  

Motivation är en faktor som påverkar säljarnas prestation stort (Churchill, Ford, 

Harley, & Walker, 1985). Detta beaktar Anderson och Oliver (1987) som anser att 

baksidan med det beteendebaserade systemet är att en kombination av att säljarna är 

så pass styrda av organisationen i samband med att en stor procentuell andel av 

lönen är fast medför att säljarna ej blir motiverade till att prestera optimalt, vilket 

påverkar säljarnas prestanda och de kortsiktiga ekonomiska målen. Roberson och 

Anderson (1993) menar dock att någon sådant samband inte finns, utan att den 

rörliga delen av ersättningen inte har någon effekt på säljarnas effektivitet.  

Challagalla och Shervani (1996) samt Aulakh och Gencturk (2000) går ett steg länge 

och menar att resultatberoende ersättningar faktiskt sänker effektiviteten hos 

säljarna. Piercy et al (2001)  anser att motivationen ökar med det beteendebaserade 

systemet medan Baldauf et al (2005)  är aningen mer återhållsam och menar att 

endast på längre sikt så påverkas säljarnas beteende positivt då de lär sig att nyttja 

mer raffinerade säljtaktiker som vårdar kundrelationer. 

Baldauf et al (2005) har ett annat synsätt 

och delar distinkt in kontroll i informell och 

formell kontroll. Den formella kontrollen 

består av prestations- och 

processövervakning som är en mekanisk 

process införd av ledningen.  Den informella 

kontrollen fokuserar istället på social-, 

kulturell- och självkontroll skapta av 

säljarna. (Baldauf, Cravens, & Nigel, Sales 

Management Control Research - Synthesis 

and an Agenda for Future Research, 2005) 

Mängden kontroll inom en organisation 

eller partnersamarbete kan således illustreras enligt figur 7. Enligt Cravens et al 

(2004) så uppnår ett företag högst effektivitet om det befinner sig under ”Hög 

kontroll” då säljarna då är nöjdare, visar lägre stressnivåer och presterar bättre. Detta 

motsäger dock den väl antagna teorin om att säljare inte bör vara hårt övervakade 

men menar att det inte är mängden kontroll som är avgörande, utan vilken sorts 

kontroll som faktiskt används (Gilliland, Bello, & Gundlach, 2010), (Baldauf, 

Cravens, & Nigel, 2005). 

 

 

 

 

 

                         

                           

                   

        
         

    

        

Figur 7. Kontroll Baldauf et al (2005) 



28 
 

Medius har så pass många och till karaktäristika skilda partners för att ett 

standardiserat kontrollsystem skulle vara effektivt. Dels är det stor skillnad på dess 

relativa storlek och mognad och dels tillhör de olika partnerkategorier vilket påverkar 

deras försäljningsstrategi. Det stämmer väl överens med Dong et al(2010) som menar 

att en unison övervakning av partners är orealistisk. Dessutom har Medius egna 

direkta säljare som möjligtvis inte bör övervakas och styras på samma sätt som 

partners försäljningsstyrka. Att utveckla anpassade kontrollsystem för olika partners 

kan dock bli svårt med avseende på knappa resurser vilket således torde resultera i 

någon form av kompromiss. Vid val av om fokus bör ligga vid resultat- eller 

beteendeinriktat system är det främst förmågan att mäta faktiska resultat och process 

kunskapen som blir avgörande precis som Oliver och Anderson (1987) presenterar 

det. Det beror också på vilken approach Medius vill att sina partners och säljare bör 

eftersträva. Är kortsiktiga och snabba resultat prioriterade finns det klara fördelar att 

välja det resultatinriktade systemet och vice versa.  

2.8 Hur hög motivation och effektivitet uppnås hos säljpartners 
Många företag använder ett distributionsnätverk av oberoende agenter för att 

effektivt nå ut till sina slutkunder. Ofta är också dessa leverantörer bara en i mängden 

av alla de leverantörer som varje agent eller säljorganisation representerar. Därmed 

skapas ett problem för varje leverantör att motivera återförsäljaren att allokera sina 

resurser för att effektivast kunna sälja just sina egna produkter och/eller tjänster.  

(Hughes & Ahearne, 2010) och Anderson et al (1987) beskriver att en starkare part i 

ett samarbete kan försöka få den svagare parten att allokera sina resurser för att öka 

den starkare partens vinst. Detta bör dock göras med försiktighet då det även kan 

skapa stora konflikter och spänningar i relationen vilket kan leda till försämrad 

effektivitet och i värsta fall upplösning av samarbetet. (Anderson, Lodish, & Weitz, 

1987) Detta utvecklas av Gilliland et al (2010) som menar att den relativa styrkan 

mellan partners inverkar på huruvida hög kontroll påverkar säljarna positivt eller ej. 

Författarna menar att en partnerrelations effektivitet beror av både ensidig auktoritär 

kontroll och ömsesidiga förväntningar. 

En aktör som befinner sig i stort relativt beroende av sin partner uppfattar den andre 

i större utsträckning som forcerande vilket kan skapa konflikter, som i sin tur 

påverkar effektiviteten.  Detta styrkes ytterligare Hughes och Ahearne (2010) som 

menar att resursallokering inte kan styras genom obalans i maktförhållandet utan 

endast kan påverkas av psykologiska faktorer. Enligt Anderson et al (1987) kan 

resursallokering istället uppnås genom att leverantörerna exempelvis ökar den 

inkrementella ersättningen genom ökade marginaler eller kommission. De kan även 

erbjuda promotion riktad mot slutanvändare, säljträning och försöka göra produkten 

mer lättsåld vilket är den aktivitet som mest effektivt bidrar till ökad resursallokering. 

(Anderson, Lodish, & Weitz, 1987) Ett välkänt märke efterfrågas i större utsträckning 

av kunderna och blir därmed mer lättsålt för återförsäljaren. Således kan även god 

resursallokering uppnås genom att öka märkesidentifikationen hos både kunder och 

återförsäljare.  (Hughes & Ahearne, 2010) Direkt involverande av leverantören i 

agentens aktiviteter är en positiv motiverande faktor för resursallokeringen. Med 
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involverande menas kommunikation med agenterna, besök på kontor eller hos 

fältsäljarna för att ge såväl positiv som negativ feedback. (Anderson, Lodish, & Weitz, 

1987) Detta styrkes även av Hughes och Ahearne (2010) som menar att besök av 

leverantören leder till större engagemang och drivkraft för att sälja just deras 

produkter och märken. Slutligen menar Anderson et al (1987)  att långsiktiga vinster, 

synergier och osäkerhet också signifikant påverkar hur agenterna allokerar sina 

resurser, där synergier är den starkaste av dessa. Genom att således ingå i 

partnerrelationer med återförsäljare vars produktportföljer, i samverkan med sin 

egen produkt eller tjänst, ger upphov till synergieffekter och kostnadsfördelar så kan 

ökad resursallokering uppnås. (Anderson, Lodish, & Weitz, 1987) 

Mediusflow har stora möjligheter att skapa märkesidentifikation hos både kunder 

och säljare på den svenska marknaden då de har en väl utvecklad produkt samt sedan 

länge varit närvarande på marknaden. Det skulle då kunna leda till en större 

efterfrågan hos kunder vilket i sin tur leder till enklare försäljningsprocesser hos både 

den direkta och de indirekta försäljningskanalerna. En förenklad försäljningsprocess 

i de indirekta kanalerna kan i sin tur leda till en ökad efterfrågan från partners att 

sälja Mediusflow, men även andra produkter från Medius.  

Medius kan också påverka sina nuvarande försäljningspartners att fokusera mer på 

försäljningen av Medius produkter genom att skapa en större efterfrågan hos 

kunderna genom promotion mot slutanvändare. Att titta närmre på om partners 

tycker att de får tillräcklig support, feedback samt träning och utveckling bör även 

vara intressant att undersöka närmre. Om möjligheten finns att influera partners 

management och kontrollsystem kan även detta påverka partners försäljning av 

Medius produkter.  

2.9 Inverkan av destruktiv nätverkskonkurrens 
För att växa behöver företag finna nya kunder och kundsegment. Detta kan göras 

genom att både erbjuda direkt- och indirekt försäljning till skillnad från endast en av 

dessa. (Moriarty & Moran, 1990) Detta styrkes av Sa Vinhas & Anderson (2008) som 

säger att en av de största trenderna inom B2B-försäljning är det samtidiga 

användandet av dubbla försäljningskanaler och att företag använder sig av dubbla 

försäljningskanaler med avsikt att öka sin marknadstäckning. Detta leder till att 

slutanvändarna ges mer vägar att göra affärer med företaget vilket avser att leda till 

fler och större orders, effektivare service till varje kundsegment samt högre vinster.  

Indirekt försäljning är mer kostnadseffektivt än direkt försäljning. Företag ökar 

således ofta antalet marknadskanaler inkrementellt för att öka sin 

marknadsexponering och minska försäljningskostnaderna. (Moriarty & Moran, 1990) 

Desto starkare tillväxt en marknad har desto enklare är det att ha många 

konkurrerande säljkanaler utan att konkurrens uppstår (Sa Vinhas & Anderson, How 

Potential Conflict Drives Channel Structure: Concurrent (Direct and Indirect) 

Channels., 2005). Det är dock vanligt att ett ökande antal marknadskanaler leder till 

konflikter och moralproblem inom kanalerna tillsammans med en ökad oro samt 

förargelse hos agenter, distributörer och kunder. Dessutom leder ett större antal 
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marknadskanaler till en större mängd konflikter vid försäljning mot kunder då det 

ofta tar sig att flera olika återförsäljare konkurrerar om samma kund. (Moriarty & 

Moran, 1990) Detta styrks av Sa Vinhas och Anderson (2005) som menar att när 

konkurrerande kanaler kontaktar samma kund kan ingå i priskrig och underminera 

varandra, vilket kan leda till förlorade orders samt skada anseendet på produkten 

som säljs. Vidare anser de att kanaler då börjar anamma destruktiva beteenden 

såsom att vägra att dela med sig av ”leads”, dölja information för varandra eller 

undvika att hjälpa den konkurrerande kanalen.  

Genom att förebygga destruktiv konkurrens så uppnås högre samarbetsvilja 

kanalerna emellan vilket leder till högre försäljningseffektivitet. (Sa Vinhas & 

Anderson, How Potential Conflict Drives Channel Structure: Concurrent (Direct and 

Indirect) Channels., 2005) Konkurrensen går att förebygga genom god segmentering 

och uppdelning bland direktförsäljare och de indirekta försäljarna. Det är dock en 

väldigt krävande uppgift för även om god segmentering av marknader löser många 

problem är det svårt att på ett effektivt sätt kommunicera ut budskapet och faktiskt få 

de indirekta försäljarna, men även de direkta att hålla sig inom ramarna. (Moriarty & 

Moran, 1990) Att motverka konflikter är dyrt, men priset av att låta destruktiv 

konkurrens uppstå är än dyrare (Sa Vinhas & Anderson, How Potential Conflict 

Drives Channel Structure: Concurrent (Direct and Indirect) Channels., 2005). Vidare 

så går det utifrån deras utsagor att identifiera fyra olika sätt att förebygga destruktiv 

konkurrens som kan uppstå när två försäljningskanaler kontaktar samma potentiella 

kund. 

2.9.1 Differentiera varje säljkanals produkterbjudande 

Genom att skapa differentierade erbjudanden där båda kanaler har olika fördelar på 

olika marknadssegment så skapas en naturlig indelning. Exempelvis då om en kund 

kräver att säljprocessen ska genomföras via en direktkanal så kan inte de indirekta 

kanalerna konkurrera om ordern. Tvärtom så kan de indirekta kanalerna fokusera på 

större försäljningskontrakt bestående av integrerade lösningar som den direkta 

kanalen ej kan matcha. (Sa Vinhas & Anderson, 2005) 

2.9.2 Segmentera marknader 

Genom att sätta upp regler för vilka företag olika säljkanaler får kontakta och inom 

vilka regioner de får verka så kan inbördes konkurrens minskas. Detta är dock svårt 

att lyckas med i praktiken och dispyter gällande gränsdragningar kan uppstå. (Sa 

Vinhas & Anderson, How Potential Conflict Drives Channel Structure: Concurrent 

(Direct and Indirect) Channels., 2005) Detta bekräftas av Iqbai och Feick (2002) som 

anser att dessa gränsdragningar kan ge upphov till konflikter mellan 

försäljningskanaler då en distributör under en lång period kan bygga upp en 

kundrelation inom sin region som slutar med att kunden går till en direktkanal och 

därmed inte får ta del av intäkten av deras investering. Enligt Moriarty och Moran 

(1990)  så bör mekanismerna för gränsdragning baseras på kundkaraktäristik(storlek 

på kundföretaget, storlek på ordern, värdet på ordern, bransch et cetera), geografisk 

placering och vilken produkt som inkluderas i försäljningen. Sa Vinhas och Anderson 
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(2008) betonar vikten av marknadssegmentering genom att hävda att det är nyckeln 

till ett fungerande samarbete. En viss partner bör således få ansvaret att exklusivt 

bedriva försäljning mot ett eller flera kundsegment och fokusera enbart på detta eller 

dessa segment. Vidare förklarar författarna att om kunderna har olika behov och 

processer är direktförsäljning mer effektiv mot större kunder och indirekt försäljning 

mot mellanstora till mindre kunder. Detta då en mindre orderstorlek ofta inte 

innebär tillräckligt mycket intäkter för att täcka de högre försäljningskostnaderna 

som direktförsäljning innebär. Moriarty och Moran (1990) styrker detta genom att 

förtydliga att de flesta företag bedriver direktförsäljning mot stora och viktiga kunder 

för att de genererar stor vinst samtidigt som kundnöjdheten är viktig. Vidare menar 

det att mindre företag som inte anses lika viktiga bör istället överlåtas till indirekta 

marknadskanaler för att hålla nere försäljningskostnader. Det går även att dela upp 

säljprocessen mellan kanalerna genom att en kanal ansvarar för en viss del av 

processen och den andra eller de andra kanalerna ansvar för resterande. Dock så kan, 

oberoende indelningssätt, försäljning mot samma kund och destruktiv konkurrens 

uppstå eftersom det är svårt att etablera klara gränser för segmentering och 

processindelning. Dessutom är det problematiskt att tydligt kommunicera vilka 

gränser som är etablerade och även att få återförsäljarna att upprätthålla och 

respektera dem. (Sa Vinhas & Anderson, 2008) Att det är svårt att få återförsäljare att 

respektera gränser betonas även av Iqbai och Feick (2002) som menar att det är 

otroligt lockande för en återförsäljare att på en svagt växande marknad sälja till en 

kund som tillhör ett annat segment om tillfälle ges. Moriarty och Moran (1990) 

menar dock att gränser kan bevakas effektivt genom ett belönings- eller straffsystem 

för säljarna.  

2.9.3 Regler för äganderätt 

Genom att skapa och driva igenom regler som berättigar en viss partner 

ägandeskapet av ett potentiellt sälj så kan inbördes konkurrens minskas. (Sa Vinhas 

& Anderson, 2005) Enligt Moriarty och Moran (1990) så bör gränserna definieras 

utefter vem som äger rättigheterna till att sälja till kunden och inte vem som gör den 

faktiska försäljningen. 

2.9.4 Kompensation till samtliga involverade 

När båda säljkanaler är inblandade i försäljning mot samma kund blir det svårt att 

klart identifiera varje parts faktiska bidrag till processen och hur vinsten ska fördelas 

blir således svårt att bestämma (Sa Vinhas & Anderson, 2008). Sa Vinhas och 

Anderson (2005) menar att det således är lämpligt att införa ett 

kompensationssystem där en försäljningskanal som till slut förlorar en order till en 

konkurrerande kanal blir ekonomiskt kompenserad för att denne var med och bidrog 

till att kontraktskrivande uppstod. Kompensation till båda involverade parterna leder 

till ökat förtroende, sammanhållning och minskar risken för destruktivt beteende i 

framtida säljprocesser. Dock kan det även leda till att ena parten ”åker snålskjuts” på 

den andra parten i processen vilket för vissa kanalmedlemmar kan medföra minskad 

tillfredsställelse. Dessutom är detta förfaringssätt kostsamt då det kan leda till ökade 



32 
 

kommissionskostnader, men att inte ersätta samtliga deltagande parter kan bli än 

dyrare i längden. (Sa Vinhas & Anderson, 2008)   

Medius konkurrerar med flera av sina partners om samma kunder och det är något 

som skapar irritation hos dessa. Genom en uppdelning av kunder, kundsegment eller 

geografiska segment så skulle många av dessa konflikter helt kunna undvikas eller 

starkt förmildras. Som många av författarna menar är ett bra exempel att själva, den 

direkta kanalen, ansvara för stora och betydelsefulla kunder och låta återförsäljare 

hantera andra segment tilldelade av Medius. En viktig aspekt är dock hur stor relativ 

makt Medius har för att påverka alla sina partners. Vissa typer av partners kan 

påverkas men till exempel kompletterande- och affärssystemspartners kan bli 

betydligt svårare, om inte omöjliga, att styra och kontrollera. 

Kompensation eller straff för gränsöverskridande aktivitet är en annan viktig uppgift 

att undersöka för Medius. Det finns irritation över ojämn, och till viss del 

favoriserande kompensation till vissa typer av partners. Det finns klara fördelar och 

nackdelar som Sa Vinhas och Anderson (2008) har belyst ovan, och det blir således 

en viktig aspekt att undersöka närmre för Medius partnerutveckling.  
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3 Analysmodell 
I detta avsnitt kommer en analysmodell att ta form utifrån rapportens teoretiska 

ramverk. Först preciseras de generella faktorer som enligt författarna lägger 

grunden till en god tillväxtpotential och därefter utformas en analysmodell som kan 

nyttjas till att kartlägga hur ett företags partners påverkar de identifierade 

faktorerna. Vidare så formuleras för fallföretaget Medius  relevanta hypoteser som 

kommer att bekräftas eller förkastas i den kommande undersökningsfasen. 

3.1 Utvärderingsmetod 
Författarna har valt en dynamisk modell kallad PNF-modellen. Problematik innebär 

att utifrån rådande problembeskrivning identifiera de företagsspecifika 

frågeställningar som ska ingå i de partnerhanteringsfaktorer som anses påverka ett 

företags tillväxtpotential. Nutid representerar hur partnerhanteringen fortskrider i 

dagsläget och besvarar de frågeställningar som tagits fram. Utifrån de svar som 

erhålls så görs en djupgående analys som mynnar ut i slutsatser. Slutsatserna 

behandlar sakligt hur företagets partnerhantering kan anses påverka deras 

tillväxtpotential i dagsläget. Framtid avser rekommendationer och 

förbättringsåtgärder till hur företaget vidare kan utveckla sin partnerhantering med 

avsikt att ytterligare förbättra sin tillväxtpotential i framtiden. PNF-modellens fokus 

ligger således främst på Nutid med avseende på vilka aktiviteter som genomförs, hur 

de genomförs och vilken inverkan detta har på tillväxtpotentialen för Medius.   

 

Figur 8. PNF-modellen 

  

Problematik  

•Vilka är företagets mål och visioner? 

•Hur ämnar företaget uppnå dessa? 

•Utifrån uttalad strategi, vilka frågeställningar är viktiga? 

Nutid 

•Vilka aktiviteter genomförs? 

•Hur genomförs dessa? 

•Hur påverkar dessa tillväxtpotentialen? 

Framtid 

•Vilka aktivitet ska utföras? 

•Hur ska dessa genomföras? 
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3.2 Tillväxtfaktorer 
Nedan presenteras de generella tillväxtfaktorer som identifierats. 

3.2.1 Kundvärde 

Det faktiska värdet som kunden upplever av en produkt eller tjänst avgör om en kund 

blir nöjd eller missnöjd med sitt köp. Om ett stort kundvärde uppnås så erhålls en 

god möjlighet till att kunden återkommer för nya köp eller uppdateringar. Desto mer 

långvarig och omfattande en relation är mellan producent och kund desto större blir 

bytesbarriärerna för kunden. Ett kontinuerligt stort levererat kundvärde medför även 

att ett företags varumärke med tiden växer sig starkt vilket underlättar ytterligare i 

försäljningsprocessen. Således blir det viktigt för leverantörer av produkter och 

tjänster att skapa ett högt kundvärde och därmed kundnöjdhet genom samtliga 

försäljningskanaler.  

3.2.2 Marknadsinformation 

För att kontinuerligt kunna erbjuda marknadskraftiga erbjudande så krävs löpande 

information om vad kunder och specifika marknader värderar och eftersöker. Kund- 

och marknadsinformation är nödvändigt att erhålla vid utvecklandet av nya 

produkter och tjänster för att anpassa sitt erbjudande till marknadens ökande behov 

och önskemål av vissa features, funktioner eller designmässiga detaljer. Om ej riktade 

marknadsundersökningar utförs så är säljarnas kontakt med såväl potentiella som 

befintliga kunder ett företags största informationskälla. Att således vidarebefordra 

kunders åsikter till samtliga väsentliga delar av en organisation kan anses vara 

fundamentalt för att uppnå god tillväxtpotential. 

3.2.3 Kärnkompetens 

Ett företags kärnkompetenser ligger till grund för dess konkurrenskraft. Detta 

innebär att de måste bevaras inom organisationen för att på längre sikt kunna skapa 

produkter och tjänster som är ledande på en marknad. Om kärnkompetenserna 

förloras till konkurrenter så minskas ett företags tillväxtpotential kraftigt.  

3.2.4 System 

Ett genomtänkt system bestående av utbildning, övervakning, styrning och 

utvärdering av personal och aktiviteter lägger grunden till att ett företags utstakade 

förhållningssätt och att interna processer efterlevs och utvecklas. Detta medför en 

god grund till att hög effektivitet och kvalitet uppnås inom en organisation och att 

samtliga har tillgång till rätt information för att kunna ta rätt beslut.  

3.2.5 Tillväxtstrategier 

Ett företags sätt att agera på olika marknader för att uppnå utstakade 

omsättningsmål och visioner benämns av författarna som ett företags 

tillväxtstrategier. Beroende av hur mogen en produkt eller tjänst är på en specifik 

marknad så bör ett företag agera olika med avseende på kundnärhet, 

produktledarskap och operationell överlägsenhet. Dessa behandlar således såväl ett 

företags produktions-, marknads- och försäljningsstrategier. Anpassade 
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tillväxtstrategier för olika marknader som följs av samtliga berörda parter kan anses 

främja ett företags tillväxtpotential stort. 

 

Figur 9. Tillväxtstrategier 

3.3 Partnerfaktorer 
Nedan presenteras de faktorer som identifierats som påverkar ett företags 

tillväxtpotential. 

3.3.1 Kundvärde 

För att skapa god tillväxtpotential så måste ett företag beakta det värde en kund 

upplever sig erhålla av en erbjuden produkt eller tjänst. Det som kunder i stor 

utsträckning värderar är att företag sätter sig in i deras verksamhet och erbjuder 

värdeskapande lösningar utefter deras specifika behov. Inkompetens eller dålig 

produktkunskap hos partners kan riskera Medius rykte på marknaden. Således krävs 

det att partners har stor kunskap om de produkter som Medius erbjuder. En god 

relation mellan tillverkare och kund kräver även att kunden behandlas väl på 

eftermarknaden. Då olika partners ansvarar för olika många steg i säljprocessen så 

krävs det därmed även en god kommunikation mellan Medius och partners så att 

kunden alltid vet vilka de ska vända sig till. Vilket kundvärde som slutligen levereras 

påverkas således av samtliga ovanstående faktorer och kommer därmed inte att 

utgöra en egen del av nedanstående modell. Inte desto mindre så är det viktigt att 

undersöka huruvida Medius kunder upplever det värde som de erhållit, då de köpt 

produkter från partners, med avsikt att komma fram till om partners agerar på ett 

sådant sätt att det skapar goda grunder till långsiktiga relationer. Således formuleras 

hypotes ett enligt följande: 

H1. Medius kunder anser att partners har tillräcklig kompetens för att 

skapa stort kundvärde 

3.3.2 Partnerval 

Relationer mellan en organisation och dess partners börjar med ett gemensamt 

samförstånd att ingå i partnerskap. Först bör en organisation undersöka om en 

partnerrelation faktiskt är nödvändig och därefter sätta mål och ramar för relationen. 

Därefter bör eftersökta karaktäristiska som den sökta organisationen och dess 



36 
 

anställda bör besitta kartläggas. Marknader bör undersökas efter möjliga presumtiva 

partnerföretag som sedan utvärderas enskilt eller mot varandra. Därefter kan den 

mest lämpade organisationen erbjudas ett partneravtal. För att uppnå ett gott 

samarbete mellan tillverkare och partner så är det av stor vikt att företagen har 

liknande mål, vision och företagskultur. Ett bättre samarbete innebär minskade 

resurser som behöver läggas ner på att uppnå god effektivitet och så även tillväxt. 

Genom att göra en förundersökning av presumtiva partners kan risken minimeras att 

ett företag inleder ett resurskrävande och problemartat samarbete som skulle hämma 

företagets tillväxtpotential.  Då nästan vilket företag som helst i dagsläget får bli 

återförsäljare för Medius så formuleras hypotes två enligt följande: 

H2. Medius utför ej en tillräckligt god förundersökning och val av 

presumtiva partners 

3.3.3 Riskhantering 

Det finns stora risker med att ingå i partnerskap som noggrant bör beaktas. 

Partnerrelationer är förknippade med både relationella och prestationsbaserade 

risker. Den relationella risken innebär att det kan vara farligt att delge partners om 

känslig information såsom insikt i kärnkompetenser och kritiska processer. En 

partner kan då snabbt ändra karaktär och bli ett företags värsta konkurrent vilket kan 

skada verksamheten mycket allvarligt. Genom att förlita sig på att en partner som 

utlovar mycket håller vad de lovar, men som i själva verket inte lever upp till 

förväntningarna, så gör sig den prestationsbaserade risken gällande. Effekten kan bli 

att Medius som varumärke får ett nedsvärtat rykte vilket i förlängningen har potential 

att hämma tillväxtpotentialen stort. Kontentan är att organisationer måste undersöka 

vilka intentioner partners kan ha och vilken information dessa verkligen får tillgång 

till. Dessutom bör de kontinuerligt utvärdera partners prestationer för att minimera 

de prestationsbaserade riskerna. Hypotes tre lyder som följer: 

H3. Medius har god riskhantering gällande partners 

3.3.4 Utbildning och informationsmaterial 

Utbildning av partners kan ses som fundamentalt för att uppnå hög effektivitet och 

tillväxtpotential. Om partners säljare ej får tillräckligt god utbildning och tillgång till 

informationsmaterial om produkten eller tjänsten i fråga så ökar risken att 

försäljningssiffror blir lidande samt även att ett lägre kundvärde uppnås. Då Medius i 

dagsläget utför utbildningar och ger och partners tillgång till informationsmaterial så 

formuleras hypotes nummer fyra enligt följande: 

H4. Partners anser att Medius informationsmaterial och utbildningar är 

tillräckligt bra för att de ska kunna sälja optimalt 

3.3.5 Övervakning och utvärdering 

För att kunna försäkra sig om att ett företags uttalade tillväxtstrategier efterlevs och 

att partners agerar på ett sätt som skapar hög effektivitet och kundvärde så bör ett väl 

fungerande kontrollsystem upprättas. Ett kontrollsystem används för att övervaka 



37 
 

och utvärdera partners agerande vilket med fördel kan användas som underlag för 

såväl styrning som ersättning. Kontrollsystemets fokus och omfattning kan således 

anses påverka ett företags tillväxtpotential stort. Ett felaktigt fokus eller ett system 

som utvärderar partners med avseende på fel parametrar kan leda till missnöje och 

lägre säljeffektivitet. Valet av kontrollsystem beror bland annat på om säljarnas 

prestationer är mätbara, hur stor kunskap övervakaren har om vad i säljprocessen 

som skapar kundvärde och vilka mål moderorganisationen har med sin försäljning. 

Ett företag med fokus på kortsiktiga resultat bör anamma ett resultatinriktat system 

medan det beteendebaserade systemet är bättre lämpat för styrning av försäljarna 

och långsiktiga resultat. Kontrollsystem och övervakning kräver omfattande resurser 

men kan även utgöra ett nyckelverktyg för att skapa högre tillväxt då det korrekt 

utfört skapar riktlinjer för hur partners ska bete sig gentemot kunder samt motiverar 

och engagerar partnerförsäljare. Då Medius har knappa resurser att tillgå i 

kombination med att antalet partners ökar kontinuerligt så formuleras hypotes fem 

enligt följande: 

H5. Medius övervakar och utvärderar sina partners och säljare med fel 

fokusområden och med för liten omfattning 

3.3.6 Ersättning 

Ersättning kan indirekt kopplas till motivation och därigenom även ett företags 

system och effektivitet. En partner eller säljare som blir rättvist och rättbaserat 

kompenserad för sina prestationer får ett större incitament till att prestera efter bästa 

förmåga. Därför har kompensation av partnerföretagen stor inverkan på företagets 

tillväxtpotential. Hypotes sex lyder enligt följande:  

H6. Medius ger god samt rättvist och rättbaserad ersättning till 

partnerförsäljare 

3.3.7 Stöd 

För att en säljare ska ha en möjlighet till att uppnå maximal försäljningseffektivt och 

kunna skapa ett kontinuerligt högt kundvärde så krävs det tillgång till teknisk 

expertis och försäljningsstöd. Om detta ej finns så kan endast ett begränsat antal 

frågor besvaras vilket kan leda till minskat förtroende och förlorade kunder. Således 

är det av stor vikt att det finns utarbetade kommunikationskanaler dit en säljare lätt 

kan vända sig för att erhålla det försäljningsstöd denne behöver för att inte företagets 

tillväxtpotential ska hämmas. Hypotes sju lyder enligt följande: 

H7. Medius ger tillräckligt med stöd i form av expertis och goda 

kommunikationskanaler 

3.3.8 Styrning 

Ett företags tillväxtstrategier måste följas av såväl den egna organisationen som 

försäljningspartners för att erhålla önskad effekt. Ett företag bör anpassa sitt fokus på 

kundnärhet och specialanpassade lösningar, produktledarskap och operationell 

överlägsenhet utefter hur mogen marknaden är med avseende på en specifik produkt. 
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För att en partner ska ha möjlighet att agera utefter vald tillväxtstrategi och även 

behandla kunder på ett önskvärt sätt med rätt fokus så behövs god kommunikation 

och styrning av partners. För att effektivt kunna styra partners så att de agerar i 

enighet med de uttalade tillväxtstrategierna och företagets fokus så krävs tydliga 

riktlinjer och ett sofistikerat kontrollsystem. Hypotes åtta formuleras enligt följande: 

H8. Medius partners får klara direktiv och riktlinjer till hur de bör agera 

gentemot kunder 

3.3.9 Intern konkurrens 

Om en organisation använder sig av både direkta och indirekta försäljningskanaler 

finns det vid försäljningstillfället stor risk för konkurrens mellan såväl det egna 

företaget och dess partners samt mellan partners sinsemellan. Destruktiv konkurrens 

kan leda till irritation och bristande motivation vilket kan skapa minskad effektivitet 

samt onödiga kostnader i form av ineffektiv resursallokering. Ytterligare så kan ett 

negativt rykte skapas kring varumärket, produkten eller tjänsten då partners börjar 

underminera varandra för egen vinning. Ovanstående faktorer skadar ett företags 

tillväxtpotential på såväl kort och lång sikt och då Medius i dagsläget direkt 

konkurrerar gentemot sina partners så utformas hypotes nio enligt följande: 

H9. Medius konkurrens med sina partners samt konkurrens partners 

sinsemellan påverkar försäljningspotentialen negativt 

3.3.10 Marknadsinformation 

Aktuell kund- och marknadsinformation är av mycket stor vikt för tillverkande 

företag. Detta är särskilt viktigt på en marknad där kunder och tjänster i stor 

utsträckning är kundanpassade. Om en organisation inte klarar av att anpassa en 

produkt eller tjänst till en kunds specifika behov och önskemål minskar kundvärdet 

avsevärt och kunden kan förloras till en konkurrent. Desto större andel partners som 

ett företag använder sig utav vid försäljning av deras tjänster och produkter desto 

viktigare blir det att partners för vidare kund- och marknadsinformation till det 

tillverkande företaget. Då Medius har ett stort och växande antal partners så kan 

därför antagandet göras att Medius förlorar viktig kundinformation om inte den förs 

vidare. Således formuleras hypotes tio enligt följande: 

H10. Medius tappar marknadsinformation genom partnerförsäljning 

Utifrån ovanstående faktorer har en analysmodell tagit form. Det är en dynamisk 

process där de olika faktorerna eller parametrarna är länkade till varandra och 

influerar andra faktorer. Modellen har därför inte något flöde eller relativ viktning. 

Modellens presenteras nedan i figur 10.  
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Figur 10. Tillväxt genom partners 

3.4 Preciserad frågeställning 
Utifrån referensramen, analysmodellen, samt de föreslagna hypoteserna har 

rapportens syfte brutits ned till följande tio preciserade frågeställningar som samtliga 

behandlar huruvida god tillväxtpotential kan uppnås eller ej: 

 Anser Medius kunder att partners har tillräcklig kompetens för att skapa 

stort kundvärde? 

 Utför Medius en tillräckligt god förundersökning och val av presumtiva 

partners?  

 Utför Medius en tillräckligt god riskhantering gällande partners? 

 Är det informationsmaterial och de utbildningar som ges till Medius partners 

tillräckligt bra för att de ska kunna sälja optimalt? 

 Övervakar och utvärderar Medius sina partners säljare med 

tillfredsställande omfattning och fokusområden? 

 Ger Medius rättvis och rättbaserad ersättning till partnerförsäljare? 

 Ger Medius tillräckligt med stöd till partnerförsäljare i form av expertis och 

goda kommunikationskanaler? 

 Ger Medius sina partners klara direktiv och riktlinjer till hur de bör agera 

gentemot kunder? 

 Påverkar Medius konkurrens med sina partners samt konkurrens partners 

sinsemellan tillväxtpotentialen negativt? 

 Tappar Medius marknadsinformation genom partnerförsäljning? 

Tillväxt genom partners 

•Partnerval 

•Riskhantering 

•Utbildning och informationsmaterial 

•Övervakning och utvärdering 

•Ersättning 

•Stöd 

•Styrning 

•Intern konkurrens 

•Marknadsinformation 

•Kundvärde 
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Dessa preciserade frågor kommer att ligga till grund för enkätutformning och 

intervjuguider.  

3.5 Avgränsningar 
Avgränsningarna i denna rapport är främst införda på grund av tidsmässiga skäl. 

Rapporten avgränsar sig till partners som agerar på den svenska marknaden och 

kommer enbart att utvärdera huruvida Medius partnerarbete i dagsläget främjar 

deras uttalade tillväxtstrategier och de faktorer som identifierats som enligt teorin 

skapar god tillväxtpotential. Rapporten avgränsas även till produkten Mediusflow och 

eller de produkterbjudanden som utgår ifrån denna produkt. Rapporten kommer 

endast att mynna ut i slutsatser och rekommendationer för hur de kan utveckla sitt 

partnerarbete för detta syfte. De kommer således ej beröra om Medius 

tillväxtstrategier i sig är väl anpassade för företagets mål och visioner och inte heller 

om dessa skapar god tillväxtpotential.  
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4 Metod 
Detta avsnitt bygger om inget annat anges på ”Information för 

marknadsföringsbeslut” skriven av Lekvall och Wahlbin (2001). Avsnittet kommer 

att behandla den metodik som använts för att bygga upp rapporten.  

4.1 Metodval 
Metodstrukturen bygger på Lekvall och Wahlbin (2001) föreslagna arbetsgång. 

Arbetsgången kallas för det ”Wahlbinska U:et ” och presenteras nedan i figur 11.  

 

Figur 11. Wahlbinska U:et Lekvall & Wahlbin (2001) 

4.2 Undersökningens inriktning 
Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) kan undersökningar klassificeras enligt fyra olika 

inriktningar. Uppdelningen är skapad efter undersökningens syfte och det tänkta 

resultatet som den ska leda till. De fyra olika inriktningarna presenteras nedan. I 

praktiken kan en undersökning innefatta flera av dessa inriktningar samtidigt och 

dess ambitionsnivå kan anses successivt öka desto mer den går åt det 

prognostiserande hållet. Detta eftersom informationsinnehållet successivt ökar och 

en mer djupgående inriktning förutsätter att tidigare information redan är känd, 

åtminstone för relevanta delar.  



42 
 

4.2.1 Explorativ undersökning 

En explorativ undersökning ämnar ge grundläggande kunskap och förståelse om ett 

problemområde som det finns liten kännedom om. Denna typ av undersökning 

brukar ofta användas för att lägga grunden till ytterligare undersökningar som är mer 

djupgående och vars ambitionsnivå är högre. Pilotstudier och förundersökningar är 

mestadels av explorativ karaktär då de ämnar vara det första steget i en mer 

omfattande undersökning.  

4.2.2 Beskrivande/Deskriptiv undersökning 

Undersökningar där data eftersöks till väl specificerade frågeställningar kallas för 

beskrivande undersökningar. Syftet är att kartlägga fakta och sakförhållanden inom 

ett eller flera områden. Inriktningen ska beskriva hur något är i dagsläget och inte 

förklara varför det är så.  

4.2.3 Förklarande undersökning 

Denna typ av inriktning används när undersökningen ämnar klarlägga ett eller flera 

orsakssamband som påverkar det undersökta området. I en förklarande 

undersökning finns ofta vissa i förväg identifierade, tänkbara förklaringsfaktorer som 

är av intresse. Inriktningen ämnar förklara varför något är som det är, inte beskriva 

hur det är som den beskrivande inriktningen besvarar.  

4.2.4 Förutsägande undersökning 

En förutsägande undersökning ämnar leverera förutsägelser eller prognoser för en 

framtida utveckling om vissa givna förutsättningar förelägger. En prognos förutsätter 

inte att alla orsakssamband är kända för en viss utveckling även om prognosen blir 

desto säkrare om dessa är kända.  

4.2.5 Denna undersöknings inriktning 

Denna undersöknings syfte är att undersöka hur Medius och liknande företag bör 

hantera och utveckla sina partnerrelationer med avsikt att maximera sin 

tillväxtpotential. För att lyckas med detta kommer en renodlad beskrivande 

inriktning användas då författarna avser att kartlägga hur partners har blivit 

hanterade och hanteras i dagsläget. Därefter kommer verkligheten att jämföras med 

teorin för att identifiera de utvecklingsmöjligheter som finns.  

4.3 Datainsamlingsmetodik 
Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) så finns det två typer av data, primär- och 

sekundärdata. Primärdata är information som författaren själv samlar in för det 

aktuella undersökningsändamålet. Sekundärdata består av befintlig information som 

exempelvis samlats in under tidigare undersökningar. Problematik med att 

införskaffa primärdata är att finna informationskällan och utforma ett korrekt sätt att 

införskaffa den information som eftersträvas. Problem med att införskaffa 

sekundärdata består främst av att finna rätt källa då själva registreringsfasen kan 

anses vara trivial. 
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Primärdata för marknadsundersökningar kan generellt införskaffas på två sätt, 

antingen genom direktobservation eller genom att ställa frågor. Därför delas 

datainsamling in i dels operationsmetoder och frågemetoder. Då 

observationsmetoder innebär att undersökaren med egna ögon iakttar det som anses 

vara av intresse och således bara kan studera pågående skeenden och beteenden är 

denna metod ej intressant för denna undersökning. 

4.3.1 Denna rapports datainsamlingsförfarande 

Nedan kommer rapportens datainsamlingsmetodik presenteras indelat i det 

teoretiska ramverket och empirinsamlingen. 

4.3.1.1 Det teoretiska ramverket 

Då författarna av denna rapport till en början ej hade ett fastställt syfte med 

undersökningen och inte heller ansåg sig besitta tillräckligt med kunskaper om 

marknaden ifråga och fallföretaget för att direkt kunna starta med den teoretiska 

insamlingen, så ansågs en förundersökning vara nödvändig. I linje med fallföretagets 

ambitioner så identifierades de kritiska faktorer som skapar tillväxt för ett företag. Då 

fallföretagets strategi oundvikligen innefattar partnerrelationer så bekantade sig även 

författarna sig med olika partnerformer och de olika för- och nackdelar som en 

partnerrelation innebär. Genom att nyttja ett helikopterperspektiv av fallföretagets 

verksamhet och dess uttalade ambitioner kunde ett problemområde identifieras och 

konkretiseras som därefter ledde till rapportens syfte. Genom förundersökningen fick 

författarna en överskådlig inblick och uppfattning av den undersökta marknaden, 

Medius verksamhet och produkter samt det teoretiska fältet som behandlar 

rapportens syfte.  

Förundersökningen kan antas vara av explorativ karaktär och bestod dels av en 

omfattande sekundärdatainsamling beståendes av litteraturstudier och dels av 

primärdatainsamling som erhölls genom såväl personliga intervjuer som intervjuer 

över telefon.  

Litteraturstudierna innefattade ett tjugotal relevanta artiklar och böcker, Medius 

årsredovisningar, hemsida samt ytterligare informationsmaterial för att få en inblick 

och förståelse för Medius verksamhet, organisation och erbjudanden. Även 

information från konkurrenters hemsidor gav information om den undersökta 

marknaden.  

Personliga intervjuer utfördes flertalet gånger med Patrick Wilkorsz som är 

affärsutvecklare på Medius med fokus på marknadsfrågor, Medius som organisation 

och dess verksamhet. Dessutom intervjuades Torbjörn Arffman i form av 

partneransvarig på Medius om partnersstrategier, deras nuvarande partnerrelationer 

och hur de hanterar dessa i allmänhet. Till intervjuerna hade en intervjuguide 

framarbetas och denna återfinns i bilaga 3. Telefonintervjuer användes för att 

komplettera de personliga intervjuerna och användes när författarna och 

intervjupersonen inte hade möjlighet till en personlig intervju. Berörda intervjuer 

utfördes med Magnus Lisnell, internationellt partneransvarig på Medius, samt Viktor 
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Strömberg, Vipetech, som är en aktiv partner till Medius. Telefonintervjuerna styrdes 

genom samma intervjuguide som de personliga intervjuerna. Intervjuerna mynnade 

ut i möjliga utvecklingsområden för Medius partnerhantering.   

När författarna ansåg sig ha införskaffat sig nog med information från litteratur och 

genom intervjuer fått höra tillräckligt många personliga åsikter för att 

tillfredsställande kunna precisera de kritiska faktorer som skapar god tillväxt och 

goda partnerrelationer så inleddes en djupare litteraturstudie inom varje identifierat 

område. 

Den djupare studien innefattade en grundlig litteraturstudie där ett 80-tal artiklar 

och runt tio böcker studerades. De som ansågs innehålla relevant information 

granskades närmre och sammanfattades. Därefter syntetiserades de olika författarnas 

åsikter vars omfång sedan mynnade ut i det teoretiska ramverk som utgör rapportens 

referensram.  

Litteraturstudierna kan anses vara av iterativ typ vilket innebär att olika artiklar 

lästes igenom flera gånger för att undvika missförstånd och felciteringar. När väl 

författarna ansåg sig ha tillräckligt mycket och djup information för att besvara 

rapportens syfte så fastställdes den slutliga källförteckningen för det teoretiska 

ramverket. 

4.3.1.2 Empiriinsamlingen 

Den information som utgör rapportens empiriska avsnitt är till större del ett resultat 

av primärdata införskaffad genom personliga intervjuer av insatta personer inom 

Medius organisation. Till viss del förekommer även sekundärdata hämtad ifrån 

Medius hemsida och 2010 års årsredovisning.  

4.4 Undersökningsansats 
Lekvall och Wahlbin (2001) beskriver en undersökningsansats som en rapports 

grundläggande tekniska utformning. Beroende av vilka resultat som ämnas tas fram 

så är olika ansatser mer eller mindre lämpliga att användas. Det finns två 

huvuddimensioner av undersökningsansatser. Den första dimensionen berör om 

analysen kommer att bygga på ett enskilt eller ett fåtal fall som analyseras på djupet 

eller om ett större antal fall kommer att ingå för att därefter jämförelsevis bli 

utvärderade gentemot varandra.  Den andra dimensionen bestämmer om dessa fall 

kommer att bli analyserade med kvantitativa eller kvalitativa data. 

4.4.1 Fallstudieansats 

Om ett enskilt undersökningsobjekt analyseras på djupet så utförs en 

fallstudieansats. Då är intresset riktat mot detaljerade och ofta djupgående 

beskrivningar och analyser av enskilda fall.  Denna ansats är framförallt lämpad för 

att utföra explorativa undersökningar där tonvikt ligger på att erhålla en detaljerad 

uppfattning om processer av olika slag och då det ej på förhand går att säga vad det är 

som är viktigt att undersöka. En fallstudieansats kan även med fördel användas då en 

förklarande inriktning valts. Då ligger fokus på att dra slutsatser om de undersökta 
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fallen för att förklara ett beteende hos en bakomliggande målpopulation. Skillnaden 

är då att frågeställningarna från början är relativt klara. En fallansats lämpar sig 

vidare för studier där ett fåtal faktorer påverkar undersökningens intresseområde och 

där denna påverkan sker på ett komplicerat sätt. Ytterligare menar de att detta gäller 

också då sambanden förändras över tiden. (Lekvall & Wahlbin, 2001) Enligt Merriam 

(1994) så lämpar sig en fallstudiemetod för att skaffa sig djupgående insikter om en 

viss situation och hur de inblandade personerna tolkar denna. Fokus ligger på 

process snarare än på resultat, på kontext snarare än på specifika variabler och på att 

upptäcka snarare än på att bevisa. Dock anser hon vidare att en fallstudie kan anses 

vara heuristisk vilket innebär att den ämnar förbättra läsarens förståelse för den 

företeelse som studeras. Den kan även skapa nya innebörder och bekräfta eller 

dementera tidigare fastslagna hypoteser. Ytterligare karaktäristika för det heuristiska 

draget är att det kan: 

 Förklara varför ett problem uppstått, ge bakgrunden till en viss situation, vad 

som hände och varför 

 Förklara varför en förändring fungerar eller hur det kommer sig att den 

misslyckats 

 Diskutera och bedöma de alternativ som inte valts 

 Utvärdera och sammanfatta, vilket gör att dess tillämpbarhet ökar 

4.4.2 Tvärsnittsansats 

Tvärsnittsanalyser görs i allmänhet med matematisk-statistisk beräkningsmetodik, 

men även kvalitativa undersökningar förekommer. Syftet är att jämföra ett flertal 

undersökningsobjekt sinsemellan med syftet att dra slutsatser för större grupper eller 

marknadssegment. Ansatsen är således lämplig att nyttjas för att utföra såväl 

beskrivande som förklarande undersökningar. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

Tvärsnittsansats kan därefter delas in i surveyansatser och experimentella ansatser. 

Vid en surveyansats så observeras och registreras verkligheten passivt utan att 

observatören själv aktivt försöker att påverka den. Detta är i motsats till den 

experimentella ansatsen där en observatör således söker aktivt styra och lägga till 

rätta den studerade verkligheten med avsikt att belysa det som är mest intressant. 

(Lekvall & Wahlbin, 2001) 

4.4.2.1 Kvalitativ och kvantitativ ansats 

Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ undersökningsansats handlar främst om 

huruvida insamlade data uttrycks i sifferform eller i form av ord och bilder samt om 

den inledande analysen görs genom verbala resonemang eller statistiska 

sammanställningar. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

Tvärsnittsanalyser görs som sagt främst med matematisk-statistisk 

beräkningsmetodik, men även inslag av kvalitativ analys förekommer. Fallanalyser 

görs således främst med kvalitativ analys, men även här kan inslag av kvantitativ 

analys förekomma genom att exempelvis räkna hur många gånger vissa ord och 

uttryck förekommer i data. Om både data och analysmetod är kvalitativa respektive 
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kvantitativa har undersökningen motsvarande ansats i renodlad form. (Lekvall & 

Wahlbin, 2001) 

4.4.2.2 Rapportens undersökningsansats 

Med hänsyn taget till att rapporten är av beskrivande karaktär så har en både 

kvalitativ och kvantitativ ansats använts för att besvara rapportens syfte. Den 

kvantitativa ansatsen i form av en internetbaserad tvärsnitts surveyenkät som Medius 

partners tog del av. Den kvalitativa ansatsen tog form av djupintervjuer med såväl 

partnerorganisationer såsom slutkunder som handlat Medius produkter genom 

partners. 

4.5 Frågemetoder 
När en undersökare ämnar ta reda på uppgifter från ett företag så är det viktigt att 

vända sig till en person som verkligen är insatt i ämnet i fråga. För att inte personliga 

åsikter ska färga de svar som ges så bör även mer än en uppgiftslämnare per företag 

nyttjas. Således är det viktigt att skilja på undersökningsenhet och uppgiftslämnare 

så att inte slutsatser om en undersökningsenhet i för stor mån färgas av en specifiks 

uppgiftslämnares intryck och upplevelser. För att införskaffa den eftersökta 

informationen så kan olika metoder för datainsamling användas, så kallade 

frågemetoder. Olika frågemetoder tillåter varierande grad av interaktion i 

kommunikationen. Kombinationen av hur undersökaren tar kontakt, hur frågorna är 

utformade och ställs samt hur de besvaras bör noga tänkas igenom. Det finns 

generellt sett fyra typfall av frågemetoder att nyttja: 

4.5.1 Skriftlig enkät 

Den skriftliga enkäten är utformad på sådant sett att frågor ställs och besvaras 

skriftligt på ett formulär. Enkäten distribueras och återsänds mellan undersökare och 

respondent utan förmedling av någon intervjuare. Nackdelar är att metoden är 

tidskrävande då det tar lång tid att sända formuläret med post, bortfallet kan bli 

relativt stort då många respondenter inte bryr sig om att svara samt att kontrollen 

över intervjusituationen ofta är svag då det är omöjligt att veta hur noggrant eller 

slarvigt ett formulär fylls i. Således lämpar sig en skriftlig enkät för mycket stora 

urval. Fördelar med metoden är att kostnaden per intervju är låg och att många 

respondenter kan bli kontaktade samtidigt.  

4.5.1.1 Urval 

Vid surveyenkäter där en totalundersökning av en population anses vara praktiskt 

omöjlig kan en mindre del av populationen, ett urval, få representera populationen. 

Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) är både valet av urval och dess storlek av stor vikt 

vid planeringstadiet av en undersökning. Ett större urval leder till en mindre risk att 

urvalets värden signifikant skiljer sig från populationen som helhet. Urval kan väljas 

genom sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Vid urval är det viktigt att 

redovisa kvantitativa riskberäkningar, till exempel konfidensintervall, för att visa hur 

stor sannolikhet det är att resultatet faktiskt representerar populationen som helhet.  
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Övertäckning består av respondenter som deltagit i undersökning fast de inte 

kvalificerat sig till urvalet. Motsatsen är undertäckning där respondenten får delta i 

undersökningen men inte får möjligheten att genomföra denna.  

4.5.1.2 Mätteknik 

I alla undersökningar med primärdatainsamling genomförs mätningar. Det finns 

stora risker för mätfel varför undersökaren måste reflektera och göra genomtänka val 

av de mättekniska aspekterna. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

En variabel är enligt Lekvall och Wahlbin (2001) något som har endast ett värde för 

en undersökningsenhet och kan variera mellan olika enheter. Vidare menar de att det 

finns fyra olika mätskalor för att mäta variabler. 

 Nominalskala är en skala där de olika värdena endast utgörs av klasser i 

vilka mätobjekten kan inplaceras. Det kan ses som en identifierande skala i 

vilket endast frekvensfördelning undersöks. Det är viktigt att de olika 

alternativen ska vara uttömmande, med andra ord ömsesidigt uteslutande.  

 Ordinalskala är en mätskala där värdena bildar en ordning, oftast från lågt 

värde till högt värde. Avståndet mellan värdena är dock varierande vilket leder 

till att de är jämförbara men ej kvantitativt jämförbara.  

 Intervallskala liknar ordinalskalan med skillnaden att intervallskalan 

besitter ett lika stort avstånd mellan värdena. Den blir således möjlig att mäta 

kvantitativt och underlättar således för statistik analys och tolkning av 

resultatet.  

 Kvotskala är en intervallskala med naturlig nollpunkt. Det leder till att 

absoluta jämförelser mellan värdena är möjliga. Till exempel att ett alternativ 

är dubbelt så bra eller stort som ett annat.  

För skriftliga enkäter föreslår Lekvall och Wahlbin (2001) antingen intervallskalor 

eller kvotskalor för att kunna nyttja möjligheten att analysera och tolka resultatet 

statistiskt. Vissa frågor såsom klassificerande frågor bör dock använda sig av 

nominalskalor. Vidare bör det finnas inslag av ordinalskalor i form av vet ej samt 

ingen åsikt då respondenten inte vill svara på frågan eller faktiskt inte kan svara på 

den. 

Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) skapas det ett neutralt ”mittenalternativ” vid 

användning av udda antal svarsalternativ. Det är viktigt för att ge respondenten 

möjligheten att kunna markera detta alternativ och inte behöva ta ställning. Antalet 

svarsalternativ bör vara sju till antalet då det är en ofta tillämpad kompromiss mellan 

fem och nio alternativ. Fem alternativ ökar risken för användning av endast ett fåtal 

alternativ medan nio alternativ avsevärt minskar enkätens reliabilitet samt ökar 

respondentens arbetsinsats och därmed oviljan att fylla i enkäten.  

4.5.1.3 Konstruktion av frågeformulär 

Vid konstruktion av enkäter så är det enligt Lekvall och Wahlbin (2001) viktigt att 

standardisera och strukturera enkäten. Med standardisering menas att 
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intervjusituationen är så lik som möjligt varje gång den genomförs. Detta ter sig 

relativt naturligt vid enkätundersökning. Strukturering innebär styrningen av hur 

respondenten skall uppfatta frågan eller påståendet. Exempel på detta är om det 

finns fasta alternativ respondenten kan välja mellan eller om det finns bredare 

svarsalternativ.  Vidare menar Lekvall och Wahlbin (2001) att det är viktigt att 

frågorna i en enkät är specifika vilket lämnar litet utrymme åt subjektiv tolkning hos 

respondenten. Laddade, ledande och stötande ord bör också undvikas i största 

möjliga grad vid enkätutformning.  

Uppbyggnaden av enkäter bör enligt Lekvall och Wahlbin (2001) bestå av; 

 Information om enkäten, dess syfte och uppbyggnad samt instruktioner till 

respondenten. 

 Frågeblock som är ordnade enligt en naturlig och logisk följd för 

respondenten. Frågeblocken är uppbyggda av en huvudfråga och flertalet 

underfrågor. 

 Kontrollfrågor för att kontrollera om respondenten svarar sanningsenligt och 

konsekvent på enkätens frågor. Dessa bör dock användas sparsamt då de 

ytterligare ökar arbetsbördan på respondenten.  

 Filterfrågor eller segmenteringsfrågor för att kunna klassificera 

respondenterna. 

4.5.2 Personliga intervjuer 

En personlig intervju innebär att frågor ställs och besvaras muntligt och/eller 

skriftligt vid ett personligt sammanträffande mellan en intervjuare och en enskild 

respondent eller en grupp av respondenter. Den största fördelen med personliga 

intervjuer är de nästan praktiskt taget obegränsade möjligheterna att ställa olika 

typer av frågor då hjälpdon såsom bilder, grafiska illustrationer eller kroppsspråk kan 

tillämpas. Det är även enklare att intressera och engagera respondenten vilket 

innebär att en mer djup och omfattande intervju tillåts utföras. Den största nackdelen 

är att metoden är såväl tids- som kostnadskrävande vilket innebär att den inte är 

lämplig att användas om ett stort antal intervjuer måste göras. Det kan även vara 

svårt att få tag på respondenter som är villiga att ställa upp, särskilt om det rör sig om 

respondenter på företag samt att respondentens anonymitet är svår att uppnå. 

Metoden är bäst lämpad då det finns ett behov av att göra omfattande och ingående 

intervjuer eller då det finns ett behov av att använda sig utav speciella fråge- eller 

testmetoder. 

4.5.3 Telefonintervju 

Telefonintervju innebär att frågor ställs av en intervjuare som direkt besvaras under 

ett telefonsamtal. Metodens egenskaper infinner sig någonstans mellan en personlig 

intervju och skriftlig enkät. Den är således billigare och mindre tidskrävande än en 

personlig intervju men tillåter att mer komplicerade frågor ställs än då en skriftlig 

enkät sänds ut. Intervjumetoden tillåter dock inte vanligtvis samma omfattande och 

ingående intervju som ett personligt sammanträffande medför men tillåter 
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fortfarande ganska gott dynamiskt upplägg på frågor. Om inte respondenten ska 

tappa intresset så anser Lekvall och Wahlbin (2001) att en god riktlinje är att 

intervjun ej bör överskrida fem till tio minuter, men i vissa specifika fall går det att 

hålla på upp till en halvtimme om respondenten är genuint intresserad av ämnet.  

4.5.4 Intervjuer via Internet 

Denna metod kan ses som ett specialfall av skriftliga enkäter med den skillnaden att 

det är ett betydligt snabbare alternativ samt att det även går att nyttja grafiska 

illustrationer och bilder, vilket ökar flexibiliteten. Intervjuer via Internet görs främst 

genom att samla in skriftliga enkäter som skickats ut via e-post, lägga ut 

intervjuformulär på en hemsida som lockar en specifik målgrupp eller genom att 

skapa en så kallad Internetpanel, det vill säga ett övervakat forum administrerat av 

undersökningsföretaget där specifika respondenter får delta. Dock så går det ej att 

uppnå samma dynamik med detta förfarande som det är möjligt att göra genom en 

personlig intervju. 

4.5.5 Detta examensarbetes frågemetod 

Då författarna av denna rapport ämnar erhålla så tillförlitliga svar som möjligt så 

valde de att lägga fokus på att utföra en kvantitativ undersökning vilket skulle 

möjliggöra en ren matematisk analys och tydliga utfall. Huvudmålgruppen för 

undersökningen är Medius partners och således utfördes en totalundersökning 

innefattandes samtliga säljare hos samtliga svenska partners. Inget urval var 

nödvändigt då antalet respondenter ansågs vara rimligt för att utgöra en 

totalundersökning. Valet av mätskalor och antalet svarsalternativ valdes enligt 

Lekvall och Wahlbin (2001) rekommendationer. Enkätens mätskalor bestod av 

nominalskalor som användes för att segmentera respondenterna, ordinalskalor för 

vet ej/ingen åsikts-alternativ samt intervallskalor för huvuddelen av enkätens frågor. 

Antalet svarsalternativ hos intervallskalorna valdes till sju i enlighet med Lekvall och 

Wahlbins (2001) resonemang. Enkätens förstasida bestod av en informationssida där 

enkätens syfte, upplägg och instruktioner till respondenten befann sig. Därefter följde 

frågor som var väl specificerade och strukturerade enligt block-modellen. Blocken 

bestod av en huvudfråga och ett antal delfrågor. Kontrollfrågor användes mycket 

sparsamt för att inte ytterligare öka respondentens belastning. Filter- och 

segmenteringsfrågor placerades i slutet av enkäten för att dessa inte skulle påverka 

respondentens svar. Enkäten utformades med minimal användning av laddade, 

ledande och stötande ord och med ett okomplicerat språkbruk.  

Enkäten saknade urval då undersökningen riktade sig mot samtliga partnersäljare 

som fanns tillgängliga i Medius mejllistor. Övertäckningen kan ha bestått av 

respondenter som fick inbjudan till undersökningen men i själva verket inte var 

aktiva säljare för Medius produkter. Undertäckningen kan ha bestått av 

partnersäljare som ej fick någon inbjudan till undersökningen på grund av att de inte 

fanns i någon e-postlista. Dessutom ter det sig rimligt att antaga att det existerat fall 

då respondenter fick en inbjudan men ej hade möjlighet att svara på enkäten under 

dess undersökningstid.  
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Då tiden var knapp och kostnaderna önskades hållas nere så ansågs en webbaserad 

skriftlig enkät vara det lämpligaste valet. Enkäten konstruerads i Apsis Newsletter 

Pro, ANP, vilket är ett verktyg för internetundersökningar.  De undersökningsenheter 

och respondenter som skulle delta blev informerade och inbjudna via e-post vilket 

följdes upp av telefonsamtal i viss mån. Då en av de framtagna hypoteserna endast 

berör hur Medius kunder upplever verkligheten så behövdes kompletterande 

intervjuer utföras där stor vikt lades på att identifiera huruvida kunder som köpt 

Medius produkter genom partners upplevde att försäljarna besatt erforderlig 

kompetens för att kunna leverera högt kundvärde. På grund av osäkerhet gällande 

antal svar som skulle erhållas från enkäten och även att undersökningen kan anses ha 

heuristiska drag så valde författarna även att göra ett fåtal djupgående fallstudier av 

särskilt utvalda partnerorganisationer. Detta gjordes således för att kvalitativt kunna 

komplettera den internetbaserade tvärsnittsundersökningen. Intervjuerna 

genomfördes genom telefonintervjuer då personliga intervjuer ej ansågs vara 

praktiskt möjliga och en utarbetad intervjuguide nyttjades som presenteras i bilaga 3. 

De personer som valdes ut blev i förväg tillfrågade om de skulle vilja delta i 

undersökningen och därefter bokades mötena in och utfördes på avsatt tid. 

Den frågemetod som nyttjades under empiriinsamlandet var att införskaffa 

primärdata i så hög grad som möjligt, främst genom personliga intervjuer av ett 

specifikt urval, men även genom kompletterande telefonintervjuer då ett möte ej var 

möjligt. De personer som intervjuades valdes fram i samarbete med Torbjörn 

Arffman, partneransvarig på Medius, och Patrick Wilkorsz, affärsutvecklare på 

Medius. Att intervjuer och telefonintervjuer utfördes berodde på att författarna ansåg 

att det var viktigt att verkligen lyckas med att ingående beröra samtliga aspekter av 

rapportens gedigna teoretiska ramverk och att det då krävdes att en hög dynamik i 

frågemetoden var möjlig samt att tiden per intervju var tämligen lång.  

4.6 Analysstrategi 
Analysarbetets huvudsyfte var att bevisa eller förkasta de tio hypoteser som 

författarna identifierat som kritiska för att uppnå god tillväxtpotential. Då samtliga 

hypoteser ej kunde besvaras med hjälp av en och samma respondentgrupp så 

utfördes såväl en enkätundersökning som kompletterande fallstudier. Enkäten 

riktade sig mot samtliga svenska partnerförsäljare i Medius partnernätverk och dess 

svar nyttjades för att bevisa eller förkasta större delen av de identifierade 

hypoteserna. Fallstudien nyttjades främst som ett komplimenterande 

beslutsunderlag till enkäten för att försäkra författarna att rätt slutsatser kunde dras 

om ej de svar som erhölls från enkäten skulle kunna anses vara tillförlitliga. 

Ytterligare ett användningsområde för fallstudien var att bevisa eller förkasta den 

hypotes som enkäten inte kunde behandla. De båda studierna genomfördes parallellt. 

Exempel på störande inslag som kunde resultera i icke tillförlitliga svar var för låga 

svarsfrekvenser och ej tillräckligt starka korrelationer mellan del- och huvudfrågor. 

Eftersom analysarbetet av den skriftliga enkäten och fallstudierna skiljer sig åt 

avsevärt så presenteras de båda delarnas analysstrategier var för sig. Metoderna 

bygger på Lekvall och Wahlbin:s (2001) föreslagna arbetsgång.  
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4.6.1 Intervjuer 

Innefattar data som insamlats under personliga intervjuer och telefonintervjuer med 

partnerförsäljare, kunder som köpt Medius produkter genom återförsäljare samt 

interna intervjuer på Medius.  

4.6.1.1 Åtgärder under datainsamlingen 

Analysen påbörjades parallellt med insamlingen av data varvid kompletterande 

intervjuer hölls och intervjuguiden korrigerades allteftersom analysen fortlöpte.  Alla 

intervjuer spelades in samtidigt som författarna förde anteckningar.  

4.6.1.2 Sammanställning av grunddatabas 

Det inspelade materialet från intervjuerna överfördes till skriftlig form i sin helhet 

och märktes upp. Dessutom gjordes en jämförelse mellan det överförda materialet 

och författarnas egna anteckningar. Därefter delades materialet upp i kategorier som 

motsvarade författarnas framtagna tillväxtfaktorer och hypoteser för vidare analys.  

4.6.1.3 Bedömning av grunddatas kvalitet 

Samstämmigheten bland uppgiftslämnarna användes som indikator på kvaliteten av 

fallstudiedata. Dessutom gjordes en kontroll att de respondenter som ställde upp 

motsvarade tidigare uppställda kriterier på respondenter.  

4.6.1.4 Analys och tolkning av fallstudier 

En fallbeskrivning utarbetades från sammanställd data med utgångspunkt från 

analysmodellen och hypotesen som därefter analyserades vidare tillsammans med 

den sammanställda informationen från enkäten. Den hypotes som enbart 

behandlades av fallstudier baserades på kundintervjuer som besvarades i detta skede. 

De slutsatser som drogs baserades på samstämmighet och likartade åsikter hos 

respondenterna som även kunde förklaras utifrån rapportens empiriska avsnitt.    

4.6.2 Skriftliga enkäten 

Den skrifitliga enkäten innefattar data som insamlats genom den internetbaserade 

skriftliga enkäten med samtliga svenska partnerförsäljare i Medius partnernätverk 

som respondenter.  

4.6.2.1 Åtgärder under datainsamlingen 

För att undvika ett stort svarsbortfall skickades två påminnelser ut till de 

respondenter som ännu ej svarat på enkäten. Påminnelserna skickades genom ANP 

Apis Newsletters påminnelsefunktion för enkäter.  

4.6.2.2 Sammanställning av grunddatabas 

Genom ANP var enkätens variabler redan förkodade. Grunddatas exporterades sedan 

till Excel där kvalitet på data vidare kunde analyseras för senare exportering till SPSS.  

4.6.2.3 Bedömning av grunddatas kvalitet 

Då programvaran som användes för att behandla enkäten inte tolererade att 

respondenten hoppade över en fråga så behövdes ingen manuell kontroll av 

inomformulärsbortfall göras. Däremot gjordes en manuell kontroll av att kodningen 
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var korrekt och om det fanns en viktning av respondenterna för att undersöka om 

resultatet var representativt för hela målgruppen.  

4.6.2.4 Analys och tolkning av enkäten 

Genom ANOVA-test med tillhörande bonferroni-test undersöktes det om 

respondentens befattning, typ av organisation samt hur många år dennes 

organisation har varit partner med Medius signifikant påverkar dennes svar.  

För att sedan få tillgång till grundläggande data för vidare analys så genomfördes en 

medelvärdes och normalfördelningsanalys på alla huvudfrågor i enkäten. Dessutom 

gjordes en liknande analys på samtliga frågor i enkäten för att finna 

förbättringsområden för Medius. Eftersom antalet respondenter var relativt lågt så 

kompletterades analysen med frekvensfördelning för samtliga enkätfrågor. Detta 

ledde till att klarare bild över svarsfördelningen på frågorna erhölls och därmed också 

över medelvärdet och standardavvikelsen samt underlättade identifikation av 

områden där åsikter kraftigt skiljde sig från varandra. 

Korrelationsmatriser användes för att undersöka om de övergripande frågorna i varje 

block korrelerar signifikant med helhetsfrågan om Medius i dagsläget har en god 

partnerhantering eller ej. Dessutom analyserades korrelationsmatriser som jämför 

varje underfråga med sin respektive övergripande blockfråga. Denna analys 

genomfördes för att undersöka om frågorna besvarade helhetsfrågorna och 

därigenom var väsentliga och rätt placerade i enkäten.  

Som ett komplement till korrelationsanalys genomfördes en stegvis multipel 

regressionsanalys där de oberoende variablerna bestod av enkätens övergripande 

blockfrågor och den beroende variabeln av helhetsfrågan som behandlar om Medius 

har en god partnerhantering eller ej. Dessutom analyserades frågorna under varje 

block med multipel regressionsanalys för att undersöka vad som kunde anses påverka 

helhetsbedömningen mest i respektive block av analysmodellen. Vid analysen 

tillämpades metoden att varje ny oberoende variabel bör förklara mer av variansen i 

helhetsvariabeln än den ökar den inbördes korrelationen. Regressionsanalyserna 

genomfördes för att undersöka vilka frågor och block i rapportens analysmodell som 

bäst kunde förklara enkätens helhetsfråga och till vilken utsträckning den gjorde 

detta.  

Slutligen gjordes en faktoranalys för att reducera mängden data genom att skapa nya 

faktorer av korrelerande variabler. Därefter utfördes en regressionsanalys på de 

nyskapta faktorerna och slutligen även ett Cronbach’s alfa-test för att undersöka såväl 

validiteten och reliabiliteteten på dessa. Genom denna faktoranalys avsågs en ny 

analysmodell skapas som bättre kunde förklara enkätens huvudfråga.   

4.6.3 Metoder för att acceptera hypoteser och framtagandet av 

rekommendationer 

För att bekräfta eller förkasta de hypoteser som tagits fram så utgick vi från det 

erhållna medelvärdet av de övergripande blockfrågorna samt frekvenstabeller. De 
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som svarat 1-3 ansågs ej hålla med det specifika påståendet, de som svarade 4 höll 

varken med eller var emot påståendet och slutligen de som svarade 5-7 höll med 

påståendet. Ett medelvärde över 4,00 fastställdes som utgångspunkt för att hävda att 

partners höll med ett specifikt påstående. På liknande sätt sattes 4,0 som 

utgångspunkt för att kunna hävda att Medius partnerarbete med avseende på ett 

specifikt undersökningsblock var tillräckligt god eller dålig. Därefter beaktades även 

korrelations- och regressionsanalyser för att fastslå vilka underfrågor som bäst 

förklarade variansen i den övergripande blockfrågan och vars egna utfall således även 

vägde tyngre än övrigas underfrågor. Dessa resultat jämfördes sedan med fallstudiens 

resultat med avsikt att verifiera utfallet. För att slutligen bekräfta eller förkasta en 

hypotes så nyttjades ovanstående slutsatser i samband med det teoretiska ramverket 

samt sunda resonemang kring vilken insats det skulle krävas från Medius sida för att 

förändra sitt förfarande resursmässigt kontra vilka fördelar som skulle uppnås. Om 

författarna kom fram till att det fanns utvecklingsmöjligheter inom ett område som 

på ett enkelt sätt kunde realiseras så blev hypotesens utfall att Medius partnerarbete 

inom detta område ej är tillräckligt bra. På liknande sätt så blev utfallet av en hypotes 

att Medius partnerarbete inom detta område är tillräckligt bra om partners överlag 

ansåg att de var nöjda och att det inte fanns klara utvecklingsmöjligheter som enkelt 

kunde realiseras. Den hypotes som enbart kunde bekräftas eller förkastas utifrån en 

kvalitativ fallstudie gjordes detta utifrån övergripande samstämmighet hos 

respondenterna samt huruvida det kan anses fördelaktigt resursmässigt för Medius 

att göra en förändring. De rekommendationer som rapporten mynnade ut i var en 

kombination av ovanstående analys och slutsatser. Enligt författarna ansågs dessa 

kunna åtgärda de identifierade tillkortakommandena på ett resurssnålt 

tillvägagångssätt samt främja tillväxtpotentialen. 

4.7 Validitet  
Validitet är enligt Wolming (1998) en kontroll av trovärdigheten av arbetet som 

genomförts, för att försäkra sig om data och bedöma rimligheten i tolkningarna som 

gjorts i arbetet.  Lekvall & Wahlbin (2001) konkretiserar begreppet som huruvida 

mätmetoden verkligen mäter den egenskap som avses att mäta. Svårigheten med 

validiteten är att det är omöjligt att med säkerhet bestämma om en mätmetod är valid 

eller inte. Således så måste undersökaren på mer eller mindre subjektiva grunder 

bedöma om en mätmetod är valid eller ej. Det finns fem olika huvudtyper av 

validitetsbegrepp som nyttjas för att underlätta bedömningen. Primärdata för 

marknadsundersökningar kan generellt införskaffas på två sätt, antingen genom 

direktobservation eller genom att ställa frågor. Därför delas datainsamling in i dels 

operationsmetoder och frågemetoder. Då observationsmetoder innebär att 

undersökaren med egna ögon iakttar det som anses vara av intresse och således bara 

kan studera pågående skeenden och beteenden är denna metod ej intressant för 

denna undersökning.  

4.7.1 Direkt upplevd validitet 

Om ett antal insiktsfulla personer som ser en fråga är överens om att den kan anses 

vara lämplig med hänsyn till dess syfte så bör den i viss mån vara valid. Denna enkla 
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form av validitetskontroll anses vara en självklarhet att göra innan en undersökning 

startas. 

4.7.2 Begreppsvaliditet 

Om de slutsatser som kan dras utifrån respondenters svar även överensstämmer med 

befintlig teori så anses mätmetoden ha hög begreppsvaliditet. Så länge teorierna ej är 

felaktiga så bör således frågorna vara valida för sitt syfte. 

4.7.3 Prediktiv validitet 

I många undersökningar är syftet att dra slutsatser om förhållanden i 

målpopulationer vid en senare tidpunkt. Om de slutsatser som dras vid 

undersökningstillfället även gäller vid ett framtida tillfälle så anses testet ha en god 

prediktiv validitet. 

4.7.4 Samtidig validitet 

Om mätresultatet av en undersökning ger en korrekt indikation av vad det avser att 

belysa redan i anslutning till mätningen så har mätmetoden samtidig validitet. Detta 

begrepp används främst för att bestämma en mätmetods validitet då den används i 

en förundersökning innan undersökningen påbörjas i full skala. 

4.7.5 Innehållsvaliditet 

Ofta så avser en undersökning mäta ett begrepp som ej går att mätas i en enda 

dimension utan måste belysas ur många olika aspekter. Ofta ställs då många olika 

likartade frågor som analyseras som en enda enhet. Om dessa frågor överensstämmer 

väl med det som begreppet avser att mäta, utan att sväva ut utanför dess räckvidd, så 

anses frågorna ha god innehållsvaliditet.  

4.7.6 Denna rapports åtgärder för att erhålla god validitet och undersöka 

validiteten i rapporten 

I denna rapport så avser god validitet huruvida om den intervjuguide som utformats 

tar upp endast relevanta frågeställningar som berör såväl kritiska faktorer för ett 

företags tillväxt som hur Medius partnerrelationer styrs och är utformade på ett 

korrekt sätt eller ej. Genom att på förhand låta frågeställningarna granskas av 

akademiker inom området så uppnåddes efter en iterativ process direkt upplevd 

validitet. Innan intervjuguiden börjades användas i full skala så användes den i en 

förundersökning för att försäkra sig om att god samtidig validitet erhållits. Slutligen 

så jämfördes de slutsatser som kunde dras ur analysen med befintlig teori för att 

försäkra sig om att god begreppsvaliditet uppnåtts. 

För att mäta direkt upplevd validitet testades den skriftliga enkäten på ett antal 

individer med stor erfarenhet av partnerhantering. Genom feedback från dessa 

individer kunde enkäten förbättras och validiteten ökas genom att risken för 

missförstånd och tolkningsfel minskades hos respondenterna. Genom att analysera 

enkäten efter frågor med stort svarsbortfall eller en stor svarsfrekvens hos ”vet ej” och 

”ingen åsikt” kunde validiteten kontrolleras. För att undersöka huruvida enkätens 

utformning var valid eller ej så utfördes korrelationstest för att testa inbördes 
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korrelation mellan alla blockfrågor mot de övergripande helhetsfrågorna i varje 

block.  Därefter utfördes ett korrelationstest för att testa inbördes korrelation mellan 

blockfrågorna och enkätens helhetsfråga. Resultatet från Pearsons korrelationstest 

återfinns i kapitel 7.14.  

Genom multipla regressionsanalyser gick det att utläsa om en fråga berörde flera 

områden eller var placerad i fel block. Begreppsvaliditeten undersöktes genom att en 

faktoranalys genomfördes för att undersöka hur väl den föreslagna analysmodellen 

stämmer överens med de faktorer som skapas. Dessutom genomfördes en 

regressionsanalys av de nya faktorerna mot den beroende variabeln. Den prediktiva 

validiteten kunde ifrågasättas då respondenternas erfarenheter kommer att öka allt 

eftersom partnerskapet fortgår.  

4.8 Reliabilitet  
Reliabilitet berör mätmetodens förmåga att motstå inflytande av olika tillfälligheter i 

intervjusituationen. Således om en och samma mätning skulle upprepas flertalet 

gånger på samma person och resultatet förblir konstant så anses mätmetoden ha hög 

reliabilitet. Låg reliabilitet kan orsakas av en mängd olika faktorer såsom stress och 

trötthet hos respondenten eller variationer i sättet som olika intervjuare ställer en och 

samma fråga. Generellt kan dock låg reliabilitet sägas vara en följd av att mätmetoden 

ej definierats tillräckligt stringent. Desto mer standardiserat ett mätförfarandet är 

och ju klarare och mer otvetydiga frågorna är desto större är sannolikheten att få en 

godtagbar reliabilitet. Genom följande metoder så kan en mätmetods reliabilitet 

undersökas: 

 Test-retest-metoden – Upprepade mätningar på samma individer utförs. 

Metoden förutsätter att själva mätningsförfarandet inte är orsak till låg 

reliabilitet. 

 Parallella test – Genom att göra två likvärdiga mätinstrument och applicera 

dem vid två olika tillfällen på samma individer så är reliabiliteten god om 

samma resultat uppnås. 

 Split-half-metoden- Genom att konstruera mätinstrumentet så att det i 

efterhand är möjligt att dela upp det i två likvärda delar så uppnås god 

reliabilitet om samma resultat uppnås. 

Generellt så görs inga reliabilitetstest vid marknadsundersökningar då de ofta anses 

vara alltför tidsödande. Däremot så bör reliabilitetspåverkande faktorer beakta då 

mätinstrument och mätförfarandet utformas. 

4.8.1 Den här rapportens åtgärder för att erhålla hög reliabilitet 

För att erhålla hög reliabilitet så valde författarna att utforma en standardiserad 

intervjuguide per respondentgrupp; partners, direktförsäljare och kunder. Vidare så 

bokades intervjuerna in på förhand och respondenterna blev förvissade om att mötet 

skulle pågå under cirka en timmes tid för att undvika stressmoment som skulle kunna 

påverka de erhållna svaren. Med avsikt att undvika att frågor ställdes på olika sätt så 

intervjuades samtliga personer av en och samma undersökare. 
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För att minska risken för låg reliabilitet utformades enkäten för att vara tilltalande 

och lättolkad. Dessutom hölls antalet frågor på ett minimum för att motverka trötthet 

och bristande motivation.  För att öka reliabiliteten exkluderades uppenbart oseriösa 

enkäter ur fortsatt analys. Genom Cronbach’s alfa-test på faktoranalysen kunde 

reliabiliteten beräknas. Resultatet av Cronbach’s alfa-test återfinns i kapitel 7.15.  

4.9 Metodkritik 
Författarna utförde såväl en kvantitativ som kvalitativ undersökning för att komma 

fram till sina slutsatser. Den kvantitativa undersökningen var en totalundersökning 

då den involverade samtliga säljare hos samtliga partners till Medius inom Sverige. 

Den kvalitativa undersökningen var en djupgående fallstudie av få kunder till Medius 

som gjordes med avsikt att kartlägga kundens upplevelse. 

4.9.1 Den kvantitativa studien 

Den kvantitativa totalundersökningen som utfördes hade till uppgift att antingen 

bekräfta eller förkasta de hypoteser som tagits fram utifrån det teoretiska ramverket. 

För att kunna precisera respondentens sanna åsikt så valde författarna att använda 

sig av sjugradiga intervallskalor på varje fråga. Då en sjugradig skala används så 

uppnås god validitet då precisionen på svaren blir hög. Dock sker det på bekostnad av 

reliabiliteten då respondenter sannolikt ej skulle svara exakt likadant två gånger i rad. 

Undersökningsenkäten var utformad på ett sådant sätt att varje hypotes utgjorde ett 

eget undersökningsblock innehållandes hypotesen i sig samt påståenden vilka ansågs 

vara tillräckliga för att kunna dra slutsatser om hypotesen ifråga. Emellertid så 

korrelerade inte samtliga påståenden med sin respektive hypotes vilket medförde att 

innehållsvaliditeten blev lidande. Författarna hade inte resurser nog att erbjuda 

respondenterna ersättning för att svara på undersökningsenkäten utan hoppades på 

att egenintresset av undersökningen var tillräcklig i sig. Att ej erbjuda någon sorts 

kompensation för att deltaga i en enkät var förmodligen en av de stora anledningarna 

tlil att bortfallet i undersökningen blev stort. Detta kan ha gett upphov till såväl låg 

reliabilitet på de erhållna svaren samt att de slutsatser som drogs ej med stor 

sannoliket kan anses vara representativa för hela målpopulationen. 

Då enkäten skickades ut efter midsommar kan detta ha påverkat svarsfrekvensen och 

bortfallet. Fördelaktigt hade kunna varit att skicka ut enkäten i ett tidigare skede. 

Dock var en grundlig förundersökning, teori samt empiriinsamling nödvändig för att 

kunna ställa rätt frågor i intervjuer och enkäten. Dessutom kunde e-post listan som 

Medius besatt kunna kontrolleras noggrannare och uppdaterats. Dock efterfrågades 

det vid ett flertal tillfällen av författarna att Medius kunde uppdatera och säkerställa 

att alla partnerförsäljare var inmatade och att adresser som tillhörde personer som 

inte längre hade anknytning till Medius var raderade.  

4.9.2 Den kvalitativa studien 

Den kvalitativa fallstudien som utfördes innebar tolkning av muntlig data gentemot 

rapportens vedertagna teorier. Detta förfarande medför att framtagna hypoteser ej 

kan bekräftas eller förkastas med samma säkerhet som är fallet då en kvantitativ 

ansats används. Detta innebär i förlängningen även att precisionen i de slutsatser 
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som dras kan ifrågasättas, även om de i stora drag sannolikt beskriver verkligheten på 

ett tillförlitligt sätt. Undersökningen utfördes genom personliga intervjuer och 

telefonintervjuer. Dessa frågemetoder innebär en risk att respondenters svar kunde 

feltolkas och även att respondenten kan tänkas lyfta fram subjektiva värderingar 

framför hur verkligheten egentligen är. Feltolkningar kan bero på att undersökarna 

drabbas av den så kallade halo-effekten vilket medför att erhållna svar tolkas på ett 

positivt sätt om de är positivt inställda till den intervjuade. Ett annat välkänt 

fenomen är centraliseringseffekten vilken har till följd att otydliga svar 

undermedvetet tolkas i riktning mot medelvärdet. Svårigheter att ställa samma fråga 

på samma sätt, feltolkningar och inslag av subjektiva värderingar kan resultera i att 

reliabiliteten av undersökningen blir lidande medan validiteten kan anses vara god. 

Frågemetoden medför även att den intervjuades anonymitet blir begränsad vilket i 

förlängningen kan påverka de svar som erhålls då respondenten kan tänkas tona ner 

sina åsikter för att inte bli uthängda och försämra relationen till uppdragsgivaren. 

Författarna valde att göra kvalitativa intervjuer för att använda dessa för att även 

väva in Medius kunders åsikter. Dock så utfördes endast ett fåtal intervjuer av den 

stora massan kunder som existerar. Vidare så valdes respondenter ut av Medius och 

ej av författarna vilket kan ha haft inverkan på de svar som erhölls. Att endast utföra 

detta knappa antal intervjuer innebär att det finns en tämligen stor risk att de 

slutsatser som dras utifrån denna specifika information ej är representativa för hela 

målpopulationen.  

4.10 Felkällor och källkritik 
Nedan presenteras felkällor och kritik mot de källor som används vilka kan anses 

kunnat påverkat rapporten 

4.10.1 Litteratur 

Eftersom författare till de använda källorna kan anses framhäva vissa delar av texter 

för att framhäva sin ståndpunkt användes ett stort antal olika källor för att undvika 

detta problem. Därför kan litteraturstudien anses besitta fullgod bredd och 

opartiskhet.  

4.10.2 Fallstudie 
De interna intervjuerna kan antas vara vinklade ur ett för Medius partiskt perspektiv. 

Dessutom kan den personliga relationen mellan respondenten och Medius antas 

påverka undersökningens resultat. Då endast ett fåtal intervjuer utfördes så är det 

även rimligt att anta att de svar som erhölls ej är representativa för hela 

målpopulationen. 
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4.10.3 Enkät 
Undersökningsenkäten ämnades skickas ut till samtliga partnerssäljare inom Medius 

partnernätverk och således vara av totalundersökningskaraktär. Enkätens 

övertäckning bestod av att enkäten slutligen skickades ut till samtliga medarbetare 

hos partners och inte heller bara säljare vilket kan ha lett till snedvridna svar. Totalt 

sett hade Medius tillgång till 120 mailadresser som utgjorde undersökningens 

bruttopopulation. Ett mail innehållandes en länk till enkäten skickades ut tre gånger. 

Av olika anledningar så kom inte samtliga mail fram vilket medförde att 

undersökningen redan i startskedet som allra minst hade ungefärligen fem procent 

undertäckning. Denna siffra är med största sannolikhet kraftigt underdriven då det är 

rimligt att anta att maillistan ej var komplett. En stort bidragande faktor till 

undersökningens slutliga undertäckning är att de mail som skickades ut ej öppnades 

vilket illustreras i figur 12. Det slutgiltiga antalet unika personer som öppnade mailet 

blev 62 stycken. Av dessa 62 så påbörjade 58 stycken undersökningen. Dock så 

fullförde endast 18 personer hela enkäten vilket också utgör  

 

undersökningens nettopopulation vilket illustreras i figur 13. Denna kraftiga 

undertäckning medför att de slutsatser som kan dras utifrån enkäten kan 

ifrågasättas. 

 
 
 

 

 

Figur 12. Mailhantering 
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  Figur 13. Enkätförfarande 
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5 Empiri 
Nedan kommer empiriska data presenteras med fokus på att lyfta fram hur Medius 

arbetar med såväl de fem identifierade faktorerna som främjar god 

tillväxtpotential samt hur de avser att förhålla sig till de tio partnerfaktorer som 

påverkar potentialen. Empirin bygger på interna och externa intervjuer samt till 

viss del 2010 års årsrapport och beskrivs i helhet på grund av anonymitetskäl. 

5.1 Tillväxtpotential 
Nedan presenteras empiriska data som behandlar de fem identifierade faktorer som 

främjar god tillväxtpotential 

5.1.1 Tillväxtstrategier 

Medius fokuserar på att skapa nya kunder och etablera sig på nya marknader. 

Företaget har således ett stort säljfokus och en uttalad strategi att ta nya 

marknadsandelar såväl globalt som regionalt. Tidigare har företaget endast valt att 

rikta sina produkter mot företag vilka behandlar i snitt mellan 10–15000 fakturor 

varje år men på senare tid har de valt att bredda både sitt produkterbjudande och 

marknadsfokus. Detta ämnas göras med hjälp av ett så stort antal säljpartners som 

möjligt för att möjliggöra Medius närvarande på samtliga marknader som de önskar 

penetrera. Ett tydligt förfarande är att Medius etablering internationellt sett går 

betydligt trögare än på den svenska marknaden. För att vända på denna trend så 

satsar Medius stort på att inneha produktledarskap genom att utifrån ett stort 

processkunnande skapa innovativa produkter med en tilltalande design samt vidhålla 

en fortsatt stort säljfokus. Medius har även som vision att öka kompetensen bland 

partners så att de i framtiden kan sköta hela säljprocessen själva och således bli helt 

självgående. 

5.1.2 Kundvärde 

Medius prioriterar i dagsläget kortsiktiga vinster och förbättrad likviditet. De tror 

även att ju mer kundanpassade lösningar som de erbjuder kunden desto svårare blir 

det att utveckla produkten. Med hänsyn taget till att Medius har ett så utpräglat fokus 

att förvärva nya kunder så har långsiktiga relationer blivit sekundära. Detta styrks i 

att 20-25 procent av omsättningen kommer från befintliga kunder vilket är betydligt 

lägre än för konkurrenter som ligger runt omkring 60 procent. Dock så börjar fokus 

långsamt skifta mot mer långsiktiga relationer och kundnöjdhet. Detta märks genom 

att säljare nyligen rekryterats som enbart riktar sig mot befintliga kunder och 

eftermarknaden samt att det i årsrapporten 2010 går att utläsa följande: 

 Medius skall ha ett starkt kundfokus och alltid sätta kunden i centrum 

 Medius skall främja en organisation där verksamheten utgår från kundens 

behov och önskemål 

 Medius skall bygga långsiktiga och lönsamma relationer som levererar ett 

bestående värde för kunden 

Anställda på Medius anser att det som skapar värde för kunden är hur säljare agerar 

gentemot kunden i form av konsultinsats, öppen, ärlig och tydlig kommunikation 
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samt att Medius levererar vad som utlovats. Dessutom anses de värdera att 

produkten infriar förväntningar med avseende på kostnadsbesparingar och 

användarvänlighet. I dagsläget så finns ingen utarbetad mekanism för att mäta hur 

nöjda kunder egentligen är med produkten och den service de får. 

5.1.3 Marknadsinformation 

Den marknadsinformation och kundsynpunkter som erhålls fås dels från en 

excelbaserad idélåda som ger upphov till nya idéer. Idéerna kommer främst från 

Medius egna säljkår vilket anses vara tillräckligt då de ofta är med i säljprocessen 

tillsammans med partners. Dock så används denna idélåda i begränsad utsträckning 

då inte samtliga anställda har vetskap om dess existens. Ytterligare feedback fås från 

befintliga kunder i samband med användarträffar och ett nyligen skapat 

eftermarknadsforum där kunder kan lämna sina åsikter på produkten. De idéer och 

åsikter som Medius samlat på sig under ett år används senare för att under ett 

specialmöte ”grilla” utvecklingschefen gällande produktens framtida utformning. 

Generellt sett finns det dock en uppfattning inom företaget att ingen uttalad process 

existerar för att samla in och nyttja marknadsinformation utan att insamlandet och 

utvärderingsförfarandet mest sker på eget initiativ och då det anses vara nödvändigt.  

5.1.4 Kärnkompetens 

Medius kärnkompetenser är enligt en del anställda att de har ett stort 

processkunnande samt innehar en produkt som hela tiden ligger i framkant när det 

gäller innovativa lösningar, kompabilitet och tilltalande design. Andra lyfter även 

fram produktens användarvänlighet och att den täcker in samtliga behov kunder har 

gällande fakturahantering.  

5.1.5 System 

Medius egna säljkår blir främst utbildade genom att till en början gå sida vid sida 

med en mentor. Dock finns planer på att låta de få samma tekniska utbildning som 

partners erhåller kallad Medius Academy. Säljarna utvärderas en gång per vecka 

efter huruvida de uppnår sina uppsatta försäljningsmål. Försäljningsmålen är 

uppsatta efter ett poängsystem där samtliga säljare har som uppgift att erhålla 30 

poäng per vecka. Poäng ges för inbokade möten, samtal med kunder och utskick av 

offerter. Ingen ersättning ges ut om säljaren uppnår sina mål men däremot så 

används de i en intern poängtävling mellan kontoren i Stockholm, Göteborg och 

Malmö. Den ersättning som säljarna får är klar och tydlig och baseras uteslutande på 

faktiska säljavslut. Vilka produkter som ska säljas in och vilket fokus säljarna ska ha 

kommuniceras väldigt tydligt och veckovis. Dock så sätts inga mätbara mål upp när 

direktioner ges vilket innebär att säljarna inte vet när eller om det lyckats med sin 

målsättning.  

5.2 Partnerhantering 
Nedan presenteras empiriska data som berör hur Medius förhåller sig till de nio 

identifierade partnerfaktorer som påverkar tillväxtpotentialen.  
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5.2.1 Partnerval 

De egenskaper som Medius eftersöker hos sina partners är att de ska besitta en stor 

kundbas som kan vara intresserade av Medius produkter, god processkunskap inom 

affärssystem, ha ett stort antal försäljare eller täcka in en geografisk marknad där 

Medius produkter inte är tidigare är etablerade. Emellertid så utförs inte på förhand 

någon aktiv partnerutvärdering utan de partners som önskar sälja Medius produkter 

får tillåtelse till detta. När väl avtal har skrivits så försöker Medius att få igång 

försäljningen genom utbildning. Om de inte efter en period lyckats med detta så låter 

de därefter relationen självdö. De enda företag som inte får bli partners med Medius 

är de som således skulle bli en direkt konkurrent till en befintlig väl fungerande 

partner. I viss utsträckning så beaktar de även att en del presumtiva partners skulle 

kunna utveckla sig till en direkt konkurrent om de ingår i partnerskap men då de inte 

anser detta vara troligt så har de än så länge ej tackat nej till någon på grund av 

sådana skäl.   

5.2.2 Riskhantering 

Det finns ingen utarbetad mekanism som försvarar Medius kärnkompetenser. De 

använder sig utav öppna källkoder och således handlar det om att vara mer lättfotad 

och agera snabbare än konkurrenter De prislistor som ges ut kan anses vara känsligt 

material men då Medius även får tag på konkurrenters så försöker spridningen ej 

förhindras. För övrigt så finns det enligt de anställda ingen speciellt känslig 

information som de önskar hålla för sig själva då användarna av produkten ändå får 

tillgång till det mesta. Den prestationsbaserade risken gör sig ibland verklig i och med 

att partners i viss utsträckning lovar mer än vad produkten och Medius kan 

förverkliga. Således uppstår ett glapp mellan kunders förväntningar och verkligheten.  

Missledande löften kan involvera funktioner som ej existerar och 

implementationstider som är kraftigt felaktiga vilket medför att Medius kostnader 

går över budget och att kunder blir missnöjda. 

5.2.3 Utbildning och informationsmaterial 

Den utbildning som ges till partners består av produkt- och processförståelse, 

ekonomiska termer samt argumentationsteknik som ges en gång till samtliga nya 

partners och följs upp vid förändringar. De går även igenom prislistor, avtal och 

exemplifierar hur säljprocessen går till. Kurser i säljteknik är något som de tidigare 

har provat men som de då ansåg fick negativ effekt då den istället uppfattades som en 

förödmjukelse. Det informationsmaterial som partnersäljare har tillgång till består av 

grundmallar och underlag för argumentationer. 

5.2.4 Utvärdering och uppföljning 

Partnersäljarna utvärderas efter antal säljavslut och efter hur ofta Medius är med i 

säljprocessen. Dock menar Medius att de har vetskap om de fördelar som ett mer 

detaljerat kontrollsystem skulle innebära men att det endast i dagsläget 

implementeras på den egna säljkåren. Utvärderingen sker endast kvalitativt och 

under oorganiserade förhållanden vid sammanträffanden.   
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5.2.5 Ersättning 

 Medius sätter upp gemensamma försäljningsmål som historiskt sett ofta inte uppnås. 

Ingen bonus utgår till de säljare som klarar av sina mål. Den ersättning som 

partnersäljarna erhåller är helt resultatbaserad och baseras på en provisionstrappa. 

5.2.6 Stöd 

Medius erbjuder sina partners en möjlighet att närvara som experter under 

försäljningsprocessen. Detta görs för att partners tekniska kunnande om Medius 

produkter i dagsläget anses vara bristande. För att reda ut problem och frågor så har 

de en reaktiv approach där de låter partners ta kontakt med ansvariga på Medius vid 

spörsmål. 

5.2.7 Styrning 

Då Medius i dagsläget ej nyttjar något utarbetat kontrollsystem över partners så har 

de heller ingen möjlighet att mäta säljarnas tillvägagångssätt för att uppnå säljavslut. 

Således så existerar inte heller någon styrning av partnerssäljare i dagsläget.  

5.2.8 Intern konkurrens 

Det finns för närvarande ingen klar segmentering av marknaden och således så kan 

flera säljorganisationer av Medius produkter konkurrera om samma kund. Vidare så 

råder det förvirring gällande vilken organisation som får kontakta kunder på 

eftermarknaden. Detta beror på att när en partner får ett avslut så är det ändå Medius 

som levererar projektet och således även får bäst kontakt med kunden i fråga. På 

eftermarknaden kan sedan samma kund ha ett behov av att utveckla sitt samarbete 

med Medius vilket leder till stora möjligheter för merförsäljning. Då uppstår 

emellertid förvirring om vilken part det är som ”äger” kundkontot och således även 

har rätten att ta kontakt med kunden i fråga. I vissa fall så anser Medius att de själva 

direkt kan ta kontakt med kunden medan de i andra fall måste gå i genom partnern 

och använda denne som förmedlare.  

5.2.9 Marknadsinformation 

I dagsläget har Medius ingen utarbetad mekanism för att samla in 

marknadsinformation via partners utan detta sker internt. 
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6 Resultat 
Nedan presenteras resultaten av rapportens kvalitativa fallundersökningar och den 

kvantitativa tvärsnittsstudien. 

6.1 Resultat Fallstudie 
Nedan presenteras resultatet från intervjuer med säljare från 

partnerorganisationer till Medius samt kunder som införskaffat Medius produkter 

genom en partnerförsäljare. Resultatet presenteras i sammanfattad form på grund 

av anonymitetsskäl.  

6.1.1 Kundvärde 

Enligt kundintervjuer så införskaffar kunder Medius produkter främst på grund av 

tre olika skäl. Dessa är att Medius erbjuder en produkt med stora framtida 

utvecklingsmöjligheter, produkten ligger i framkant vad det gäller radmatchning 

samt att den är integrerbar med många olika befintliga system. Överlag anser de att 

partnerförsäljarnas kompetens är tillräcklig och att de sätter sig in i kundens 

specifika behov på ett tillfredsställande sätt. Partnerförsäljarna saknar dock 

djupkompetens vilket gör sig gällande då kunder ställer frågor om mer specifika 

tekniska frågor och de anser även att säljarna har varit något forcerande i sitt 

agerande samt väldigt angelägna om att göra ett snabbt avslut. Gällande produkten så 

har de kunder som kontaktats haft åsikter om att integrationstiden blivit längre än 

utlovats då det var sagt att detta moment var enklare än det visade sig vara och att 

Medius inte på rak arm hade någon klar lösning på hur de skulle gå tillväga när 

implementeringsarbetet väl startat. Även driftsäkerheten har påverkat intrycket av 

produkten negativt och är något som kunderna anses bör och kan förbättras. Vidare 

ansåg kunderna att service efter säljtillfället kunde har varit bättre och mer 

uppföljande men att eftermarknadspersonalen är trevliga och kompetenta. Överlag är 

kunderna nöjda med Medius produkt,eftermarknadspersonalen och partnersäljarnas 

agerande. 

6.1.2 Partnerval 

De partners som intervjuades ansåg att de var lämpliga partners till Medius. Detta 

styrks i att de ansåg sig själva besitta stort tekniskt kunnande om affärssystem och 

även goda kunskaper om Medius produkt dess faktiska fördelar. De besatt även 

överlag hög kompetens gällande försäljning och var väl medvetna om vikten av att 

skapa långa goda relationer med kunder och leverantörer. Flertalet hade även som 

vision att i framtiden själva kunna ta hand om implementeringsförfarandet och på så 

sätt bli en komplett och självdrivande partner till Medius. 

6.1.3 Riskhantering 

Partners anser att de erhåller god produktkännedom vilket skulle kunna nyttjas för 

egen vinning om de önskade att utveckla sig till en konkurrent. Dock så anser de att 

Medius ligger så lång fram i utvecklingen när det gäller exempelvis radmatchning att 

detta inte kan anses som ett reellt hot. Partners anser att de ibland utlovar saker som 

sedan inte kan hållas vid implementeringstillfället. Den mest framträdande åsikten är 
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att kortare leveranstider utlovas än vad utfallet blir. Detta är dock på grund av att 

Medius inte lyckas hålla vad de lovar till partners gällande leveranstider och 

leveranskapacitet. Problemet bottnar ofta i att den allmänna uppfattningen är att 

Mediusflow med lätthet kan integreras med nästan vilket system som helst, vilket 

även utlovas i stor utsträckning. Emellertid kan detta även leda till stora 

merkostnader för kunden som inte tas upp då deras befintliga affärssystem måste 

uppdateras för att en integration ska vara möjlig samt att i många fall så har inte 

Medius någon klar lösning på hur de ska gå tillväga. Ytterligare en synpunkt är att en 

skara av partnerförsäljarna anser att andra partnerorganisationers säljare saknar 

tillräcklig kompetens och att de har utlovat saker som inte överensstämmer med 

verkligheten. Respondenterna ansåg att detta svärtade ner produktens rykte och 

gjorde den mer svårsåld till följd av att deras verksamhet blir lidande.  

6.1.4 Utbildning och informationsmaterial 

Överlag så anser partners att de har tillräckligt hög kunskap för att kunna sälja in 

Medius produkter optimalt även om den motsatta åsikten förekommer.  Detta beror i 

hög utsträckning på att partners anser att det tar för lång tid att få kontakt med 

ansvariga på Medius för att få svar på sina frågor så att de istället måste lära sig på 

egen hand. Många har visioner om att bli en partner som även sköter om 

implementeringsfasen men då krävs större kunskap. Många kunder anser att det 

informationsmaterial som de har med sig ut mot kund är väldigt bra. Däremot är 

konfigurations- och implementationsmaterialet något som de önskar vore bättre. De 

flesta anser att mer tekniskt avancerad information är väldigt svår att få tag på och 

hitta även fast den motsatta åsikten förekommer. 

6.1.5 Utvärdering och uppföljning 

Samstämmighet råder bland partners att Medius ej utvärderar och följer upp enskilda 

partnerförsäljares resultat. Dock så sker detta i många fall internt istället. 

Utvärderingen och uppföljningen är helt baserade på de resultaten på 

partnerorganisationerna levererar.  

6.1.6 Ersättning  

Gällande ersättning så råder olika uppfattningar bland respondenterna. Cirka hälften 

av respondeterna anser att de blir skäligen ersätta för det arbete de utför medan 

resterande inte anser detta. Dock önskar samtliga respondenter att få tydligare 

information gällande hur provisionstrappan fungerar och hur de kan avancera i 

nämnda trappa. En del anser att Mediusflow är allt för kostsam för kunderna att köpa 

in. Detta medför att de måste ge ut rabatter som belastar deras egna täckningsbidrag. 

Huruvida ersättningen är baserad på rätt grunder så råder även där skilda åsikter. En 

del tycker att det är bra som det är medan flertalet andra önskar se en mer 

omsättningsbaserad ersättning. 

6.1.7 Stöd och kontakt 

En del partners tycker att det är besvärligt att få kontakt med ansvariga på  Medius då 

de inte har någon uttalad kontaktperson eller ofta byter kontaktperson. Ibland kan 

det ta upp mot en vecka för att få svar vilket de anser är oacceptabelt. De önskar även 
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kunna rapportera in feedback gällande buggar och dylikt på ett enklare sätt. En del av 

respondenterna tycker att det har blivit betydligt bättre på senare tid och att det 

numera är riktigt bra men att det inte alltid varit så. Däremot så anser de att Medius 

kunde vara mer proaktiva i sitt agerande.  

6.1.8 Styrning 

Överlag så tycker partners att de får goda riktlinjer vilket innebär att de vet vad 

Medius vill att de ska fokusera på. De får ta del av dessa i samband med utbildningar 

eller personliga möten med Medius. Dock önskar partners att få bättre information 

om uppdateringar och nya funktioner så att de har större vetskap om dessa samt 

kunna presentera nya och fler argument varför kunden ska välja Mediusflow.  

6.1.9 Intern konkurrens  

Genomgående så anser partners att det finns ett problem med den intern konkurrens 

som återfinns mellan försäljare av Medius produkter, även fast den motsatta åsikten 

förekommer. Det finns en uttalad policy att den partner som först kontaktar kunden 

äger den men att det ibland är svårt att veta om någon annan partner är i kontakt 

med samma samtidigt. Många respondenter har dessutom aldrig tagit del av denna 

policy.  En del anser även att Medius egna säljkår är besvärlig att konkurrera mot 

eftersom kunderna då hellre väljer det tillverkande företaget än en återförsäljare.  En 

tydligare segmentering av marknaden är något som skulle uppskattas stort bland 

respondenterna.  

6.1.10 Marknadsinformation 

Partners är eniga om att det inte finns något utarbetat system att framföra 

kundåsikter till Medius. Ett sådant system skulle samtliga respondenter uppskatta 

och anser sig använda.  En del framför emellertid synpunkter personligen och således 

för vidare kundens synpunkter. Huruvida dessa registreras och faktiskt används hade 

respondenterna dock ingen vetskap om.  

6.2 Resultat Enkät 
Nedan presenteras resultatet ifrån undersökningens tvärsnittsstudie. Tabellerna i 

kapitlet beskriver antal accepterade svar på specifik fråga, mellan vilket intervall 

respondenterna svarat, medelvärdet på respondenternas svar samt 

standardavvikelse. Frekvenstabeller som förtydligar utfallet återfinns i bilaga 6. 

Svarsalternativen för frågorna låg mellan 1 som representerade ”instämmer inte 

alls” till 7 som representerade ”instämmer helt”. Kapitlet avslutas med 

frekvenstabeller över respondenterna som besvarat enkäten. Enkäten i sin helhet 

återfinns i bilaga 4.  
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6.2.1 Partnerval 

 

 
N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Besitter stor kundbas som 

kan vara intresserade av 

Medius produkter 

18 3 7 5,78 1,215 

Stort kunnande inom 

ekonomisystem 

18 2 6 3,61 1,195 

Presenterar kontinuerligt 

Medius produkter 

18 1 7 3,94 1,862 

Egna organisationen och 

Medius vill göra saker på 

olika sätt 

17 1 7 3,53 1,875 

Överlag lämplig partner till 

Medius 

17 4 7 6,00 ,935 

      

Tabell 1. Medelvärde Partnerval 

Kommentarer från respondenter: 

 Kontakt person mer informatör än säljare, inte tillräckligt driven för att 

avsluta och få in affärerna. Problem att besvara raka frågor för att utveckla 

samarbetet. 

6.2.2 Riskhantering 

 

 
N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Håller vad som utlovats till 

kund 

15 4 7 5,87 1,246 

Håller vad som utlovats till 

Medius 

17 3 7 6,24 1,300 

Tagit del av känslig 

information 

14 1 7 2,86 1,956 

Överlag bidragande till 

ökande risker för Medius 

15 1 7 2,13 1,922 

      

Tabell 2. Medelvärde Riskhantering 

Kommentarer från respondenter: 

 Synd att inte alla säljare hos er håller vad dom lovar till kund. 
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6.2.3 Utbildning och informationsmaterial 

 

 N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Använder lärdomar från 

utbildning 

17 2 7 5,00 1,581 

Lätt att förstå utbildningen 15 2 6 4,47 1,302 

Använder aktivt 

informationsmaterial från 

Medius 

18 1 7 3,89 2,166 

Lätt att hitta eftersökt 

information från Medius 

16 1 6 3,69 1,493 

Överlag tillräckligt med 

kunskaper om Medius 

produkter 

18 1 6 4,22 1,700 

      

Tabell 3. Medelvärde Utbildning och informationsmaterial 

Kommentarer från respondenter:  

 Material från sista utbildningen inte utdelat än. Lösenord för demoträning på 

webben måste tas fram och delas ut. 

 

 Utbildningen måste ligga mer på praktiskt säljnivå. Som säljar så sitter 

tryggheten och förståelsen för affären i rena säljargument. Inte tekniska 

funktioner kring tjänsten. Det kommer senare. Först måste säljaren hitta 

behovet. Säljarna måste veta EXAKT vilka frågor som skall ställas vid 

kundmötet, under behovsanalys. Och säljaren måste veta vilka svar vill de ha 

tillbaka. Hur bemöter man sedan dessa svar & invändningar. Det är 

traditionell behovsanalys kopplad till argumentationsteknik. Inget av detta har 

berörts på de utbildningar jag deltagit på. Medius produkter/tjänster är helt 

nytt för "gamla kopiatorsäljare", nivån på utbildningarna måste vara mer 

säljorienterad - Inte kunskapsorienterad. 

 

 För att stärka samarbetar med Sharp borde man ha mer gemensamt 

informationsmaterial, offertmallar etc. Kunder undrar ofta vem de gör affär 

med, ett förtydligande över samarbetsstrukturen är viktigt. 
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6.2.4 Utvärdering och uppföljning 

 

 N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Tydliga försäljningsmål 16 1 6 3,31 1,448 

Utvärderad efter hur 

försäljningsresultat av 

Medius produkter uppnåtts 

15 1 7 2,93 1,534 

Kontinuerlig feedback från 

Medius 

16 1 5 2,69 1,401 

Överlag bra utvärdering och 

uppföljning 

14 1 7 3,36 1,946 

      

Tabell 4. Medelvärde Utvärdering och uppföljning 

Kommentarer från respondenter:  

 

 Kontakt med Medius uppstår när vi kontaktar dem. De upplevs mer som 

supportavdelning än som leverantör. 

 

 Medius återkopplar inte över huvud taget i de affärer och case som varit 

aktuella. Återkopplingen kan allt som oftast utebli helt och stundtals kommer 

återkopplingen flera veckor efter att kontakt tagits. Då är caset redan kallt och 

kunden likaså. Tyvärr är detta under all kritik. 
 

6.2.5 Ersättning 

 

 N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Ersättning är primära 

motivationskällan 

17 1 7 5,06 1,478 

Fokus på produkter som 

snabbt och enkelt genererar 

provision 

17 2 7 4,06 1,345 

Medius produkter är 

lättsålda 

16 1 6 3,44 1,365 

Lägger fokus dagligen på 

att sälja Medius produkter 

16 1 7 3,44 1,672 

Överlag anser att 

kompensationen är skälig 

15 2 6 4,67 1,291 

      

Tabell 5. Medelvärde Ersättning 
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Kommentarer från respondenter: 

 

 Synd att det är olika priser gång till gång och att man inte får veta sina inpriser 

utan att det är specialpriser hela tiden, dåligt. 

6.2.6 Stöd och kontakt 

 

 N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Vet vem på Medius som 

ska kontaktas 

18 1 7 5,28 1,994 

Enkelt att få kontakt med 

ansvariga på Medius 

17 1 7 4,65 1,693 

Använder kontinuerligt 

Medius experthjälp 

17 1 7 5,24 2,016 

Överlag bra stöd och 

kontaktmöjligheter 

17 1 7 4,71 1,687 

      

Tabell 6. Medelvärde Stöd och kontakt 

Kommentarer från respondenter:  

 

 Vi har haft 6 olika kontaktpersoner på ca 1,5 år 

 

 Kommunikationen är A och O för denna typ av försäljning. På denna punkt 

presterar Medius under all kritik. Återkopplingen uteblir och affärer går i 

stöpet. 

6.2.7 Styrning 

 

 N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Tydliga riktlinjer från 

Medius 

16 1 5 3,44 1,413 

Använder erhållet material 

från Medius  

17 1 7 4,24 2,166 

Överlag följer riktlinjer från 

Medius 

15 2 7 5,20 1,781 

      

Tabell 7. Medelvärde Styrning 
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6.2.8 Intern konkurrens 

  

 N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Konkurrerar ofta med andra 

försäljare av Medius 

produkter 

17 1 6 3,24 1,751 

Andra säljare får säljorder 

genom egna arbetsinsatsen 

14 1 5 3,00 1,840 

Underminerar andra säljare 

av Medius produkter 

14 1 5 1,64 1,151 

Klar policy om vilka 

kundsegmentering 

14 1 5 2,36 1,151 

Klar policy om 

kundägarskap 

14 1 7 2,50 1,653 

Medius erbjuder samma 

experthjälp till alla säljare 

7 1 6 3,71 1,704 

Överlag bra intern 

konkurrenshantering av 

Medius 

8 1 5 3,00 1,309 

      

Tabell 8. Medelvärde Intern konkurrens 

6.2.9 Informationshantering 

 

 N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Erhåller stor kunskap om 

kundernas behov 

17 1 7 4,59 1,543 

Medius efterfrågar kunskap 

om kundernas behov 

13 1 6 3,92 1,754 

För kontinuerligt vidare 

kundsynpunkter till Medius 

16 1 7 4,69 1,852 

Överlag bidrar till Medius 

kunskap om kunders behov 

17 1 7 4,29 1,532 

      

Tabell 9. Medelvärde Informationshantering 

Kommentarer från respondenter: 

 

 Vi har svårt med kanaler in i Medius organisation 
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6.2.10 Sammanfattande fråga 

 

 N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Medius överlagt en bra 

partner 

18 1 6 5,11 1,367 

      

Tabell 10. Medelvärde Sammanfattande fråga 

6.2.11 Demografiska frågor 

Typ av partner  

 Antal Procent Valid procent Kumulativ procent 

Valid Återförsäljare av 

multifunktionsskrivare 

15 83,3 83,3 83,3 

Ren försäljningspartner 2 11,1 11,1 94,4 

Systemleverantör 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Tabell 11. Demografi Typ av partner 

Längd på partnerrelation   

 Antal Procent Valid procent Kumulativ procent 

Valid <1 år 2 11,1 11,8 11,8 

1-2 år 13 72,2 76,5 88,2 

2-3 år 1 5,6 5,9 94,1 

3-4 år 1 5,6 5,9 100,0 

Total 17 94,4 100,0  

Vet ej 99 1 5,6   

Total 18 100,0   

Tabell 12. Demografi Längd på partnerrelation 

 

Respondentens befattning   

 Antal Procent Valid procent Kumulativ procent 

Valid Säljare 3 16,7 23,1 23,1 

Säljchef 6 33,3 46,2 69,2 

Partneransvarig 4 22,2 30,8 100,0 

Total 13 72,2 100,0  

Vet ej   Annan 5 27,8   

Total 18 100,0   

Tabell 13. Demografi befattning 
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Respondentens befattning - Annan befattning   

 Antal Procent Valid procent Kumulativ procent 

Valid   15 83,3 83,3 83,3 

Affärskonsult 1 5,6 5,6 88,9 

Bolagschef 1 5,6 5,6 94,4 

VD 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Tabell 14. Demografi befattning - annan 
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7 Analys 
Nedan analyseras innebörden av undersökningarnas resultat gentemot empirin och 

det teoretiska ramverket. För att förenkla analysen kommer respondenternas svar 

från enkäten att vid utfall 1-3 klassificera sig som att anser sig inte hålla med 

påståendet. Vid utfall 4 håller de varken med eller ej och vid utfall 5-7 så anses 

respondenten instämma med påståendet.  

7.1 Homogenitet och demografi 
Nedan i kapitlet analyseras undersökningens representativitet, homogenitet samt 

respondenternas demografi.  

7.1.1 Enkät 

Ur frekvenstabellerna från enkäten, Se kapitel 6.2.11, kan följande data inhämtas. 

83,3 % av respondenterna var återförsäljare av multifunktionsskrivare, 11,1 % rena 

försäljningspartners medans 5,6 % var systemleverantörer. Detta stämmer väl in med 

fördelningen av försäljare som säljer Medius produkter (Arffman 2011). När det 

gäller längden på relationen som respondentens organisation haft med Medius visade 

det sig att hela 72,2 % av respondenterna svarat 1-2 år. Det tyder på att de flesta 

partnerrelationer är relativt unga. Något som kan ha haft stor inverkan på detta utfall 

är att Sharp, återförsäljare av multifunktionsskrivare, blev partner med Medius vid 

denna tidpunkt och att en stor del av respondenterna representerar Sharp. När det 

gäller respondentens befattning var fördelningen mer jämn. 16,7 % svarade att de var 

försäljare, 33,3 % att de var säljchefer och 22,2 % att de var partneransvariga för sin 

organisation. Affärskonsult, bolagschef och VD som representerade annat, 

representerade vardera 5,6 % av respondenterna. Denna fördelning visar på en god 

fördelning  och rättvisande bild av Medius partners och därför kan undersökningen 

anses representera populationen.  

Utifrån Bilaga 9– ANOVA med bonferronitest, går det att utläsa att ingen av de 

demografiska frågorna signifikant har påverkat hur respondenten svarat på enkäten. 

I fallet med frågan hur lång partnerrelationen var så gjordes en sammanslagning av 

svarsalternativen 2-3 år samt 3-4 år till en gemensam variabel som fick representera 

>2 år istället. Denna åtgärd gjordes för att underlätta analysen då det endast fanns en 

respektive två respondenter på dessa variabler och bonferronitest således ej var 

möjligt. Att de demografiska frågorna ej påverkade respondentens svar ledde till att 

en uppdelning av respondenterna ej var nödvändig för fortsatt analys.   

7.1.2 Fallstudie 

Vid kundintervjuerna var ett urvalskriterium att två respondenter ej införskaffat 

Mediusflow genom samma partnerorganisation. Detta kriterium gav en mer 

representativ fördelning då fler partnerorganisationer täcktes in i fallstudien vilket 

ger en mer representativ bild.  

Gällande partnerintervjuer var ett kriterium att respondenterna skulle vara 

involverade i olika organisationer för att utfallet skulle vara mer representativt. 

Dessutom ville författarna intervjua respondenter från samtliga av de olika 



75 
 

partnertyperna till Medius för att öka undersökningen representativitet. Dessvärre 

uppfylldes inte detta kriterium fullt ut då två respondenter representerade samma 

organisation. Bortsett från detta kan dock urvalet ses som representativt för Medius 

partnerorganisationer.  

7.2 Kundvärde 

Enligt Medius årsredovisning från 2010 så poängteras det att kunden alltid ska 

försättas i centrum och att fokus ska ligga på att skapa långsiktiga relationer som 

levererar ett bestående värde för kunden. Enligt intervjuer med såväl anställda på 

Medius som kunder så ligger fokus motsägelsefullt snarare på kortsiktiga resultat och 

snabba affärer vilket enligt teorin inte främjar kundanpassade lösningar. Det som 

skapar värde med Mediusflow är enligt kunder integrerbarhet, 

utvecklingsmöjligheter samt att produkten ligger långt i framkant av den tekniska 

utvecklingen jämfört med konkurrerande produkter. I enighet med Weitz & Bradford 

(1999) främja långsiktiga relationer så är det således av största vikt att kunden blir 

nöjd med avseende inom dessa specifika områden. Emellertid så utlovas i dagsläget 

ofta en större integrerbarhet, kortare leveranstider samt högre driftsäkerhet än vad 

som kan hållas vilket kan leda till minskat kundvärde. Huruvida detta beror på 

okunskap eller en kombination av otydlig kommunikation mellan Medius och dess 

partners eller tidsoptimism är svårt att avgöra. Dock så har det framgått att kunder 

ansett att partnersäljarna besatt erfodlig teknisk kunskap vid försäljningstillfället 

samt att utsända experter från Medius ofta är närvarande vilket talar för det senare 

scenariot. Då Mediusflow kan anses ligga i framkant vad gäller produktegenskaper 

samt har ett sådan utpräglad tillväxtfokus så kan de i enighet med Moore (2005) och 

Ahrens (2005) anses agera som om de befann sig i The tornado, eller Turbofasen. 

Huruvida marknaden befinner sig i denna fas eller ej är utanför detta arbetes 

avgränsningar men kan ändock anses vara intressant för vidare analys.  I enighet med 

Tuuli et al (2007) så anser även vissa kunder att Medius och dess partners kunde vara 

mer aktiva på eftermarknaden för att skapa högre kundvärde. Denna merkostnad 

skulle dock kunna löna sig med tanke på utökad merförsäljning, serviceavgiter och 

liknande. I överlag är nöjda med partnerförsäljarnas agerande och produkten i sig. I 

dagsläget så finns det ingen utarbetad mekanism för att mäta kundnöjdheten vilket 

begränsar möjligheten att kontinuerligt uppmäta det kundvärde som 

partnerförsäljarna och Mediusflow levererar vilket begränsar tillförlitligheten av den 

analys som kan utföras i dagsläget. 

7.3 Partnerval 
Medius eftersöker att sina partners ska besitta en stor kundbas som kan vara 

intresserade av Medius produkter, god processkunskap inom affärssystem samt ha en 

stor säljkår. Utifrån tabell 1 och bilaga 6, 7 och 8 så utläses följande: 

Hela 15 av 18 respondenter instämmer med att de besitter en stor kundbas som kan 

vara intresserade av Medius produkter. Detta medför ett medelvärde på 5,78 ± 1,215. 

Endast 4 av 18 respondenter anser att de har stort kunnande inom ekonomisystem 

vilket ger ett medelvärde på knappa 3,61 ± 1,195. Noterbart är att hela 33,3 % varken 
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höll med eller ej vilket utgjorde den största gruppen av respondenter. Det kan bero på 

svårigheter med att definiera vad ett stort kunnande innebär.  

Gällande om respondenter kontinuerligt presenterar Medius produkter så är svaren 

spridda. 8 av 18 respondenter anser sig göra detta medan hälften anser sig inte göra 

det. Detta leder till ett medelvärde på 3,94 ± 1,862. 

4 av 17 respondenter anser att den egna organisationen och Medius vill göra saker på 

olika sätt vilket ger ett medelvärde på 3,53 ± 1,875. 

På frågan om de överlag anser sig vara en lämplig partner till Medius så svarade 16 av 

17 att de var det vilket ger ett medelvärde på 6,0 ± 0,935. 

Utifrån korrelationstest kunde ingen signifikant korrelation uppmätas mellan 

underfrågorna och den övergripande blockfrågan vilket även gjorde en stegvis 

regressionsanalys omöjlig. Detta kan tyda på att frågorna ej var korrekt ställda eller 

felplacerade i enkäten.  

Utifrån partnerintervjuer så styrkes faktumet att respondenter anser att deras 

organisation är en lämplig partner till Medius. Anmärkningsvärt är att det rådde 

samstämmighet gällande att de besatt stort tekniskt kunnande om affärssystem vars 

motsats tydligt framgår ur enkäten. Emellertid så kan det vara svårare att erkänna 

under en telefonintervju att erforderlig teknisk kunskap saknas vilket kan ha påverkat 

resultatet. Då Medius partners ej kan uppnå goda försäljningsresultat om de inte 

kontinuerligt presenterar någon produkt från Medius så kan denna fråga anses vara 

extra intressant att beakta. Ungefärligen hälften av respondenterna gör i dagsläget ej 

detta och vidare analys att fastslå vad detta beror på är således av stor vikt. Utifrån 

inbördes korrelation så utläses det i enighet med Schillings (2010) diskussion om 

koherens av resurser att framförallt att variationer inom huruvida deras kundbas kan 

anses vara intresserade av Medius produkter påverkar resultatet signifikant men 

även respondentens specifika kunnande om ekonomisystem. Dessa resultat går hand 

i hand med att Medius på förhand ej utvärderar presumtiva partnerns och även att de 

låter partnerrelationerna självdö om inte tillräckliga resultat presteras inom en viss 

tidsperiod. Att det således uppstår fall där en partners kundbas ej kan anses vara 

intresserade av Medius produkter är således inte alltför otänkbart. Beroende på vad 

kostnaden i slutändan blir för att ingå i misslyckade ”provpartnerskap” så finns det 

utrymme för vidare undersökning om en mer rigorös partnerutvärdering bör utföras.  

7.4 Riskhantering 
Det finns i dagsläget ingen utarbetad mekanism inom Medius för att förebygga eller 

mitigera relationella och prestationsbaserade risker. Följande data kan utläsas ur 

tabell 2 samt från bilaga 6, 7 och 8: 

15 av 17 respondenter anser att de håller vad de lovar till kund. Resterande har ingen 

åsikt/vet ej vilket ger ett medelvärde på 5,87 ± 1,246.  



77 
 

14 av 17 anser att de håller vad de lovar till Medius.  Anmärkningsvärt är att 11 av 17 

instämmer helt med påståendet vilket ger ett medelvärde på 6,24 ± 1,300. 

2 av 14 anser att de tar del av känslig information som skulle kunna skada Medius 

medan 9 stycken ej håller med påståendet. 4 respondenter svarar att de inte har 

någon åsikt/ vet ej vilket ger ett medelvärde på 2,86 ± 1,956.  Den höga 

standardavvikelsen förklaras av att svaren var bipolära. Frekvenstabeller finns 

presenterade i kapitel 6.2.  

Endast 3 av 15 anser att de överlag bidrar till ökade risker för Medius. Hela 9 av 15 

instämmer inte alls med påståendet vilket slutligen ger ett medelvärde på 2,13 ± 

1,922. Den höga standardavvikelsen förklaras av att svaren var bipolära. 

Frekvenstabeller finns presenterade i kapitel 6.2. 

Utifrån korrelationstest så kan det utläsas att ta del av känslig information är det 

enda påstående som signifikant korrelerar med den övergripande blockfrågan. Denna 

fråga förklarar 51,2 % av variansen i huvudfrågan. Detta kan bero på att begreppet 

risk kan tolkas olika från person till person. 

Utifrån partnerintervjuer så framgår det att partners överlag anser att de erhåller 

produktinformation som skulle vara skadlig för Medius om konkurrenter fick tag på 

denna information. Detta motsäger enkätens resultat vilket kan bero på att det var 

enklare att ställa förklarande följdfrågor under telefonintervjuerna och förklara olika 

begrepp. Emellertid tror varken Medius eller partners att spridningen av denna 

information varken går att förhindra eller utgör ett reellt hot då Medius använder sig 

öppna källkoder samt ligger långt fram i den tekniska utvecklingen jämfört med 

konkurrerande produkter och system. Utifrån enkäten framgick det att partners 

överlag håller vad de lovar gentemot kund och Medius. Däremot så har det framgått 

att det finns ett missnöje över att Medius ej håller vad de lovar till partners vilket i 

slutändan innebär att partners ändock lovar saker som de inte kan hålla gentemot 

kunder. Anmärkningsvärt är att såväl partners som kunder anser att 

implementationstiden ofta blir längre och mer kostsam än vad som utlovats. Dessa 

resultat var emellertid tämligen väntade då det tidigare framgått från Medius sida att 

de hellre får ett säljavslut trots underkapacitet än att de förlorar ett säljavslut. Dessa 

fakta kan återigen kopplas till  hur Ahrens (2005) och Moore (2005)  beskriver att 

organisationer bör beter sig i turbofasen respektive the tornado. Vidare så kan 

felaktiga utlovande från Medius till partners även skada partnerrelationerna. Detta 

styrkes av Dong, Tse & Hung (2010) som menar att det krävs ett stort förtroende och 

tillit i en partnerrelation för att denna ska fungera väl. Ytterligare så menar Anderson 

et al (1987) att osäkerhet hos partners påverkar hur de väljer att allokera sina 

resurser. Kontentan blir således att ett välfungerande och effektivt samarbete mellan 

Medius och partnerorganisationer kräver tillit, förtroende och där parterna faktiskt 

håller vad som utlovats.  
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7.5 Utbildning och informationsmaterial 
Nya partners erhåller utbildning från Medius bestående av produkt- och process 

förståelse, ekonomiska termer samt argumentationsteknik som följs upp vid 

förändringar. Det informationsmaterial som partnersäljare har tillgång till består av 

grundmallar och underlag för argumentationer. Följande åsikter kan utläsas från 

tabell 3 och bilaga 6, 7 och 8: 

12 av 17 respondenter anser att de använder lärdomar från utbildningen i sitt dagliga 

arbete medan 3 stycken anser att de inte gör det. Medelvärdet blev således 5,00 ± 

1,581. 

10 av 15 ansåg att utbildningen var lättförståelig medan övriga ansåg det motsatta 

vilket ger ett medelvärde på 4,47 ± 1,302. 

7 av 18 använder aktivt det erhållna informationsmaterialet som Medius erbjuder 

medan 5 stycken varken höll med eller ej om påståendet och 6 respondenter som inte  

använde det aktivt. Detta ger ett medelvärde på 3,89 ± 2,166. 

4 av 16 anser att det är lätt att hitta eftersökt information medan 6 respondenter 

varken var för eller emot påståendet. Slutligen så ansåg 6 personer att det var svårt 

att hitta information vilket ger medelvärdet 3,69 ± 1,493. 

Slutligen så anser 9 av 18 av, hälften av respondenterna, att de har tillräckligt med 

kunskaper om Medius produkter medan 6 av 18 anser sig inte ha det. Detta ger ett 

medelvärde på 4,22 ± 1,200. 

Utifrån korrelationsmatris kan det fastslås att de två påståenden som behandlar 

erhållen utbildning korrelerar signifikant med huruvida respondenterna anser sig 

besitta tillräckliga kunskaper. Vidare så går det att utläsa att de personer som aktivt 

använder sig av lärdomar från utbildningen är det som ansåg sig haft det lätt att 

förstå utbildningen. Detta påstående förklarar även 48,2 % av variansen i 

huvudfrågan. Detta kan tolkas som om att om utbildningen hade varit mer 

lättförståelig så hade fler säljare ansett sig besitta tillräcklig kunskap vilket kan te sig 

logiskt. Dock bör inte kunskapen kunna förbättras enbart genom mer lättförståelig 

utbildning utan fokus bör ligga på att anpassa utbildningen mer efter försäljarnas 

tidigare kunskaper inom försäljningsteknik och Mediusflow.  Ytterligare går det att 

utläsa att de som aktivt använder sig av informationsmaterialet är det som lätt hittar 

vad de eftersöker. Detta tyder på att om det skulle vara enklare att finna 

informationsmaterialet så skulle fler använda sig utav material vilket förlängningen 

skulle leda till ökade tekniska kunskaper och i förlängningen mer effektiv försäljning 

av Medius produkter.  

Överlag så överensstämmer de svar som erhölls från enkäten med de åsikter som 

lyftes fram från partnerintervjuerna. De partners som önskar mer utbildning och 

bättre information är ofta de som har antingen ambitioner att utvecklas till en mer 

heltäckande partner eller de som önskar att information var mer lättförståelig och låg 

på mer praktisk säljnivå såsom argumentationsteknik. Detta verifieras genom en 
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korrelationsanalys där det framgår att de partners som anser sig ha ett stort 

kunnande om ekonomisystem även har lättare att förstå utbildningen och använder 

den även i större utsträckning i sitt dagliga arbete. Ytterligare så har det framgått 

önskemål om att informationsmaterialet ska vara mer partnerspecifikt för att 

gentemot kund enklare kunna styrka samarbetet mer effektivt. Vikten av att ha 

anpassat försäljningsmaterial och utbildningar styrks av Anderson et al (1987) som 

menar att informationsmaterial mot slutanvändare och säljträning är det som främst 

ökar partnerförsäljarnas motivation till att i detta fall sälja just Medius produkter. 

7.6 Övervakning och utvärdering 
Partners utvärderas efter antal säljavslut de uppnår samt efter hur ofta Medius är 

involverade i säljprocessen. Utvärdering sker endast muntligen och under 

oorganiserade förhållanden såsom sammanträffanden. Följande data kan utläsas från 

tabell 4 samt bilaga 6, 7 och 8: 

Endast 3 av 16 respondenter anser att de hade tydliga försäljningsmål från Medius. 5 

svarade att de varken höll med eller ej och resterande 8 ansåg att de inte hade tydliga 

försäljningsmål. Medelvärdet blev således 3,31 ± 1,448. 

Endast 1 av 15 svarade att de var utvärderade efter hur de uppnådde sina 

försäljningsresultat av Medius produkter. 11 av 15 svarade att de inte var detta vilket 

ger medelvärdet 2,93 ± 1,534. 

3 av 16 fick kontinuerlig feedback av Medius medan hela 13 anser att de inte får detta. 

Medelvärdet blev 2,69 ± 1,401. 

3 av 14 anser att Medius har en bra utvärderings och uppföljningsprocedur. 

Medelvärdet blev 3,36 ± 1,946. 

Försäljningsmål och kontinuerlig feedback korrelerar signifikant med varandra och 

den övergripande blockfrågan. Dessutom korrelerar dessa påståenden även 

signifikant med hur försäljarna kommer fram till sitt resultat. Huruvida 

respondenterna anser att de får tydliga försäljningsmål förklarar 57,3 % av 

huvudfrågan och beror även i sig av om de får kontinuerlig feedback eller ej.  

Utifrån partnerintervjuer så framgår det tydligt att det i princip inte sker någon 

utvärdering eller uppföljning av partnerförsäljare. Denna bild stämmer väl överens 

med ovanstående väldigt låga enkätresultat. Då Medius har en uttalad strategi att bli 

mer kundorienterade så kan nuvarande prestationsbaserade utvärdering i enighet 

med Anderson & Oliver (1987) innebära att detta mål blir svårt att uppnå. Istället 

förespråkas en mer beteendebaserad utvärdering som mäter huruvida försäljarna 

faktiskt lyckas skapa ett stort kundvärde. Detta styrks även från kundintervjuer där 

de märkt att försäljarna var väldigt måna om att göra snabba avslut. Emellertid så har 

det framgått att många partners vill sköta all utvärdering och kontroll av sina 

försäljare internt vilket kan medföra svårigheter att implementera ett sådant 

utvärderingsförfarande mer än internt på Medius.  
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7.7 Ersättning  

Den ersättning som Medius ger till partnerförsäljare är helt resultatbaserad och utgör 

en procentuell andel av täckningsbidraget samt figurerar efter en stegrande 

provisionstrappa. Följande data kan utläsas från tabell 5 samt bilaga 6, 7 och 8: 

12 av 17 respondenter anser att ersättning är den primära motivationskällan till 

varför de säljer en specifik produkt. Endast 2 höll ej med påståendet vilket ger ett 

medelvärde på 5,06 ± 1,478. 

6 av 17 håller med påståendet att de fokuserar på produkter som snabbt och enkelt 

genererar provision och lika många hade den motsatta åsikten. Detta ger ett centrerat 

medelvärde på 4,06 ± 1,345. 

4 av 16 anser att Medius produkter är lättsålda medan 9 av 16 ansåg att det inte var 

det. Resterande placerade sig i mitten av skalan vilket ger ett lågt medelvärde på 3,44 

± 1,365. 

4 av 16 håller med om påståendet att de lägger fokus på att sälja in Medius produkter 

i sitt dagliga arbete. 8 respondenter håller ej med medan resterande varken höll med 

eller ej vilket ger ett medelvärde på 3,44 ± 1,672. 

10 av 15 anser att den ersättning de får av att sälja Medius produkter är skälig och 

rättbaserad. Endast 2 stycken anser det motsatta vilket ger ett medelvärde på 4,67 ± 

1,291. 

Utifrån korrelationsmatris så utläses det att den övergripande blockfrågan ej 

korrelerar signifikant med någon av underfrågorna vilket även omöjliggjorde en 

stegvis regressionsanalys. Däremot så finns det ett signifikant samband som påvisar 

att säljare som dagligen fokuserar på att sälja in Medius produkter anser att Medius 

produkterna är lättsålda vilket stämmer väl överens med Anderson et al (1987) 

resonemang om att försäljare fokuserar mer på lättsålda produkter än övriga 

produkter.  

Resultaten från partnerintervjuerna kan anses verifiera enkätundersökningens utfall. 

En del lyfte fram att de önskade bättre information gällande hur de ersätts i dagsläget 

och hur de kan öka den genom ökad försäljning. Utifrån kommentarer och intervjuer 

så går det att utläsa att många partners anser att ersättningen sker på fel grunder och 

att de hellre vill se att den skulle vara omsättningsbaserad. Ett högt produktpris har 

även lett till att många anser att Medius produkter är svårsålda vilket även kan 

förklara att få personer väljer att lägga fokus i sitt dagliga arbete på att sälja in 

Medius produkter. Utifrån kundintervjuer så har det framgått att Medius produkt 

framstår som tekniskt överlägsen när det gäller radmatchning och 

utvecklingsmöjligheter vilket kan motivera deras höga pris. Emellertid så har inte alla 

kunder ett lika stort behov av tekniskt avancerade och differentierade lösningar vilket 

i enighet med Hax och Wilde (1999) deltamodell innebär att ett lågkostnadsalternativ 

som skulle vara enklare att sälja in för partners skulle uppskattas. Alternativt kan 

Medius fokusera på att få Mediusflow och övriga produkter mer attraktiva och 
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eftertraktade hos kunderna genom riktad promotion och liknande 

försäljningsstimulerande aktiviteter. 

7.8 Stöd 

Medius erbjuder sina försäljningspartners experthjälp under försäljningsprocessen 

samt finns tillgängliga för att via telefon reaktivt besvara på frågor och lösa partners 

problem. Följande data kan utläsas från tabell 6 och bilaga 6, 7 och 8: 

14 av 18 anser att de vet vem de ska kontakta på Medius vid problem eller frågor. 

Resterande är av motsatt åsikt vilket ger ett medelvärde på 5,28 ± 1,994. 

11 av 17 tycker det är enkelt att få kontakt med ansvariga på Medius. 5 respondenter 

är av motsatt åsikt vilket ger ett medelvärde på 4,65 ± 1,693. 

12 av 17 använder kontinuerligt Medius experthjälp i försäljningsprocessen medan 

endast 3 anser att de inte gör det. Medelvärdet blir således 5,24 ± 2,016. 

10 av 17 anser att Medius överlag ger tillräckligt mycket med stöd i form av expertis 

och goda kommunikationskanaler medan 4 motsätter sig detta. Medelvärdet blir 4,71 

± 1,687. 

Samtliga frågor korrelerar signifikant med den övergripande blockfrågan och 

sinsemellan. Detta medför att troligtvis är vissa frågor överflödiga men att det även 

finns ett logiskt samband mellan samtliga påståenden vilket ter sig logiskt. Utifrån 

regressionsanalys fastslås att det allra viktigaste påståendet är att det är enkelt att få 

kontakt med ansvariga på Medius vilket förklarar hela 71,9 % av variansen i 

huvudfrågan. 

Fallundersökningens resultat återspeglar de erhållna svaren med avseende på att det 

råder kraftigt skilda åsikter. Att svaren respondenter emellan skiljer sig kraftigt i 

enkäten kan utläsas från att standardavvikelsen, det intervall som medelvärdet med 

95 procentig sannolikhet befinner sig är väldigt stort. Utifrån enkätens svar finns 

signifikanta skillnader gällande hur nöjda de är med det stöd de får mellan partners 

äldre än två år och partners yngre än ett år. Tendensen är tydlig att de äldre är mer 

missnöjda vilket även lyser igenom i de kommentarer som framkommit, där det 

framgår att kommunikationen är bristande och att kontaktpersoner har bytts ut i för 

stor utsträckning. Detta lyftes delvis fram under partnerintervjuerna då det framgick 

att partners förlorar säljavslut på grund av svårigheter med att få kontakt med 

Medius vilket tyder på att problemet i högsta grad är relevant. Kontinuerligt 

bristande kommunikation kan generera ett sämre samarbete som direkt påverkar 

partners effektivitet stort vilket belyser problemets seriositet. Andra partners menar 

dock att kommunikationen fungerar mycket bra men att Medius är alltför reaktiva i 

sitt förfarande vilket även det kan ses som ett förbättringsområde ur 

effektivitetssynpunkt för såväl partners som Medius. Ett stort antal nöjda partners 

som uppskattar hur Medius erbjuder sin expertis i försäljningsprocessen är med 

största sannolikhet anledningen till att slutligen 10 av 17 ändå överlag är nöjda med 

det stöd som de erhåller från Medius.   
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7.9 Styrning 

I dagsläget så styrs ej partners aktivt av Medius på ett utarbetat tillvägagångssätt. 

Följande data kan utläsas från tabell 7 och bilaga 6, 7 och 8: 

4 av 16 partners anser att de får tydliga riktlinjer för hur de bör agera gentemot kund 

vid försäljning av Medius produkter. 6 respondenter varken håller med eller 

dementerar påståendet medan resterande 6 anser att de ej får det. Detta ger ett 

medelvärde på 3,44 ± 1,413. 

8 av 17 håller med om att de använder erhållet material från Medius vid försäljning 

medan 6 inte gör det. Det ger ett medelvärde på 4,24 ± 2,166. 

11 av 15 anser att de följer de riktlinjer som de får från Medius medan 3 ej anser detta 

vilket ger ett medelvärde på 4,71 ± 1,687. 

Samtliga frågor korrelerar signifikant med den övergripande blockfrågan och 

sinsemellan. Detta medför att troligtvis är vissa frågor överflödiga men att det även 

finns ett logiskt samband mellan samtliga påståenden. Det påstående som förklarar 

mest av variansen i huvudfrågan är om partners använder sig av erhållet material 

från Medius vid försäljning vilket uppgick till 65,4 %. 

Utifrån partnerintervjuer så framgår det att partners i överlag har vetskap om vad 

Medius vill att de ska fokusera på att sälja in vilket är i motsats till vad som går att 

utläsa från enkäten. Emellertid så är det svårt att avgöra hur tydliga riktlinjer en 

specifik partner anser sig ha fått på en sju-gradig skala vilket möjligen gör motsatsen 

något missvisande. Många respondenter efterfrågar mer information om 

uppdateringar, nya funktioner och nya säljargument vilket tyder på att det är svårt för 

partners att agera i enighet med Medius uttalade strategi att vara mer 

kundorienterade då de inte har vetskap om allt som kan erbjudas för att skapa högt 

kundvärde.  Med hänsyn taget till detta och att Medius hävdar att endast den egna 

säljkåren får veckovisa direktioner på vad de ska fokusera på att sälja in så är det 

troligt att anta att enkätens resultat är representativt för hela målgruppen vilket 

innebär att endast en fjärdedel av partners får tydliga direktioner på hur de bör agera 

gentemot kund. Noterbart är även att mindre än hälften av partners använder sig 

utav erhållet material från Medius vid försäljning, vilket kan tyda på att antingen 

materialet är föråldrat eller otillräckligt. Det kan också tyda på som tidigare 

diskuterats, att materialet är för svårfunnet och således ej använt.  

7.10 Intern konkurrens 

Det finns i dagsläget ingen klar segmentering av marknaden som skulle förebygga 

intern konkurrens mellan olika försäljare av Medius produkter. Däremot finns det 

mer eller mindre klara riktlinjer för äganderätt av kund. Följande kan utläsas ur 

tabell 8 och bilaga 6, 7 och 8: 

4 av 17 anser att de ofta konkurrerar med andra försäljare av Medius produkter 

medan 10 är av motsatt åsikt. Detta ger ett medelvärde på 3,24 ± 1,751. 
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6 av 14 upplever att andra försäljare ofta får en säljorder tack vare deras förarbete 

medan resterande motsäger sig detta. Detta ger ett medelvärde på 3,00 ± 1,840. 

Endast 1 av 14 anser att de underminerar andra partnerförsäljare för att själv vinna 

en order. Resterande är av motsatt åsikt och noterbart är att hela 9 av 14 instämmer 

inte alls. Medelvärdet blev 1,64 ± 1,151. 

1 av 14 anser att de från Medius finns en klar policy om vilka kunder som de ska 

fokusera på medan 12 är av motsatt åsikt. Detta ger ett medelvärde på 2,36 ± 1,151. 

2 av 14 anser att det finns en klar policy från Medius om vem som har äganderätten 

till en specifik kund medan resterande ej håller med. Medelvärdet är således 2,50 

±1,653. 

2 av 7 anser att Medius ger samma experthjälp till alla säljare medan 2 är av motsatt 

åsikt. Resterande håller varken med eller är emot påståendet. Noterbart är att endast 

7 respondenter besvarade frågan. Medelvärdet är 3,71 ±1,704. Det stora bortfallet kan 

bero på att respondenterna inte har insyn i om Medius erbjuder deras konkurrenter 

denna hjälp.  

1 av 8 anser överlag att Medius hanterar konkurrens mellan samtliga organisationer 

som säljer Medius produkter bra medan 5 ej höll med. Noterbart är återigen det låga 

antalet svar. Medelvärdet är 3,00 ± 1,309. Bortfallet kan bero på att frågan som 

behandlade experthjälp till alla säljare var placerad precis ovanför denna.  

Utifrån korrelationsmatriserna utläses att de tre sista frågorna som i stor 

utsträckning behandlar regelverk korrelerar signifikant med den övergripande 

blockfrågan. En stegvis regressionsanalys var dock ej möjlig för detta frågeblock.  Det 

enda övriga samband som finnes är att de som anser att de ofta konkurrerar med 

andra försäljare av Medius produkter även ofta anser att andra säljare får ett 

säljavslut tack vare sin egen insats vilket ter sig logiskt. Det mest framträdande från 

enkäten är således att det relativt dåliga övergripande omdöme som Medius 

konkurrenshantering får beror på ”luddiga” policys gällande äganderätt av kunder 

och om någon, näst intill obefintlig marknadssegmentering. Smutskastning partners 

emellan sker sparsamt vilket således ej kan antas ge varumärket ett dåligt rykte, men 

däremot så anser nästan hälften av respondenterna att andra partners ofta får ett sälj 

tack vare deras förarbete. Om ett sådant förfarande fortskrider kontinuerligt är det 

lätt att misstänka att motivationen till att sälja Medius produkter kommer att minska 

på sikt då hälften av allt arbete sker utan ersättning. Enligt Sa Vinhas & Anderson 

(2008) så är detta problem såpass allvarligt att det trots ökades provisionsutgifter i 

längden blir dyrare för ett företag att ej ersätta samtliga involverade partners i en 

säljprocess för deras deltagande till avslutet. 

Utifrån partnerintervjuer så erhölls en relativ likartad bild som innebär att flertalet 

anser att intern konkurrens utgör ett problem även om den motsatta åsikten 

förekommer. Noterbart är att en del anser att det är besvärligt att konkurrera mot 

Medius egna säljkår vilket kan vara anledningen till att vissa anser att de ibland 
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förlorar ett sälj trots att de själva gjort förarbetet.  Även från intervjuerna så framgick 

det att partner skulle uppskatta en tydligare policys om äganderätt och även i viss 

mån en segmenterad marknad.  

7.11 Marknadsinformation 
I dagsläget så finns det ingen utarbetad mekanism för att samla in 

marknadsinformation via partners. Följande data kan utläsas från tabell 9 och bilaga 

6,7 och 8: 

10 av 17 anser att de erhåller stor förståelse för vad det är som kunder efterfrågar 

medan 3 motsatte sig detta påstående. 4 respondenter höll varken med eller inte 

vilket ger ett medelvärde på 4,59 ± 1,543. 

5 av 13 anser att Medius efterfrågar de kundsynpunkter som de erhåller medan 4 var 

av motsatt åsikt.  Resterande 4 höll varken med eller inte vilket ger ett medelvärde på 

3,92 ± 1,754. 

10 av 16 anser att de kontinuerligt för vidare kundsynpunkter till Medius medan fyra 

ej höll med. Medelvärdet blev 4,69 ±1,852. 

9 av 17 anser att de bidrar till att Medius får vetskap om vad kunder egentligen 

efterfrågar medan 5 ej höll med. Medelvärdet blev 4,29 ± 1,532. 

Utifrån korrelationsmatris går det att utläsa att endast Medius efterfrågar kunskap 

om kundernas synpunkter korrelerar signifikant med den övergripande blockfrågan 

och förklarar 36,8 % av dess varians. Detta ter sig logiskt då det ej finns någon 

utarbetad mekanism för att samla in marknadsinformation men att de gärna delar 

med sig om de blir efterfrågade. Inbördes samband finns mellan om 

partnerförsäljarna erhåller kundsynpunkter och om de för vidare dessa till Medius 

vilket även det ter sig logiskt. 

Utifrån partnerintervjuer så bekräftas det att det inte finns någon utarbetad 

mekanism för insamling av kundsynpunkter via partners. En del framför emellertid 

personligen kundsynpunkter men till vilken utsträckning detta sker är svårt att 

fastställa.  Internt existerar åtminstone idélådor vilket är något som efterfrågas hos 

partners. Medius representanter menar att de får tag på erforderlig 

marknadsinformation på egen hand då ofta deras egna experter är mer partners 

under säljprocessen. På sikt bör dock motsatsen bli gällande då såväl Medius som 

partners har som vision att partners ska bli mer självständiga vilket innebär att det 

kommer att bli alltmer viktigt att partners kan framföra den marknadsinformation 

som de erhåller. Detta styrks av Cooper (1999) som anser att produktlanseringar där 

kundens röst kontinuerligt är representerad blir avsevärt mer framgångsrika än om 

så inte är fallet. 
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7.12 Sammanfattande fråga  
Följande utläses från tabell 10 och bilaga 6, 7 och 8: 

Hela 14 av 18 anser att Medius överlag är en bra samarbetspartner medan endast två 

var av motsatt åsikt. Det ger ett medelvärde på 5,11 ± 1,367. 

Utifrån korrelationsmatris så korrelerar endast denna sammanfattande fråga med de 

övergripande blockfrågorna som behandlar stöd och kontakt samt intern 

konkurrenshantering. Anmärkningsvärt är att stöd och kontaktmöjligheter förklarade 

ensam hela 79,2 % av huvudfrågan. Denna bristfälliga korrelation av övriga 

blockfrågor påverkar validiteten i enkäten vilket får en att ifrågasätta resultatet på 

den sammanfattande frågan som således kan vara något missvisande. Om möjligt än 

mer uppseendeväckande är att endast påståendet att partners erhåller tydliga 

försäljningsmål ensam kunde förklara hela 98,8 % av variansen i huvudfrågan. 

Ovanstående samband bör dock tas med en nypa salt med tanke på det låga antalet 

respondenter. 

7.13 Faktoranalys 
Faktoranalysen skapade tre faktorer som innehåll ett varierande antal av de tidigare 

variablerna, Se Bilaga 10, för uppdelningen. Analysen visade att det skilde väldigt 

mycket mellan hur mycket de olika variablerna kunde förklara variansen vilket tyder 

på en låg reliabilitet. Återigen kan detta förklaras med det låga antalet respondenter 

som gör den kvantitativa analysen svårtolkad och ibland ogenomförbar. De nya 

faktorerna kunde inte klassificeras och namnges på grund av ologiska samband. 

Dessutom kunde inte en regressionsanalys genomföras för de nya faktorerna mot den 

sammanfattande frågan eftersom de inte korrelerade signifikant och således kunde 

det inte analyseras hur mycket av variansen dessa kunde förklara.  Det var således 

heller inte möjligt att utifrån detta skapa en ny eller korrigera den analysmodell som 

används för rapporten.  

7.14 Validitet  
Validitet analysen bygger på korrelationstabeller som återfinns i bilaga 7 och 

multipla regressionsanalyser som återfinns i bilaga 8. 

Utifrån Pearsons korrelationstest går det tydligt att utläsa att endast blockfrågorna 

som behandlar om respondenten tycker att Medius ger ett tillräckligt bra stöd genom 

kontaktmöjligheter och om respondenterna tycker att Medius interna 

konkurrenshantering är god korrelerar signifikant med den övergripande frågan. 

Dock korrelerar samtliga blockfrågor med mer än 0,15 med huvudfrågan och är kan 

därför anses som valida för undersökningen.   

En svaghet med enkätens frågor är att endast sex underfrågor i blocken signifikant 

korrelerade med enkätens huvudfråga. Dock så har merparten av frågorna en 

korrelation strax under den satta signifikantnivån. Det finns också en stor inbördes 

korrelation mellan underfrågorna i ett fåtal av blocken. Detta ter sig dock logiskt då 

dessa frågor i sig har ett rationellt samband. 
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En multipel regressionsanalys visade att frågorna som besvarar blockfrågorna också 

besvarade enkätens helhetsfråga. Således kan frågorna anses rätt placerade i enkäten 

och validiteten tillräcklig. Dock på grund av det låga respondentantalet gick inte 

regressionsanalys att genomföra på alla block. 

Begreppsvaliditet genomfördes genom en faktoranalys för att undersöka om de 

skapade faktorerna kunde liknas vid den använda analysmodellen. Dock kunde inga 

klara block utläsas från dessa skapade faktorer och dessutom kunde ingen 

regressionsanalys genomföras mot den övergripande frågan på grund av för låg 

korrelation med de nya faktorerna. Således kunde inte begreppsvaliditeten 

analyseras.  

7.15 Reliabilitet 
Enligt Cronbach’s alfatest, se Bilaga 10, på de nya faktorerna visade det sig att två 

faktorer hade alfavärde på nära 0,8 respektive 0,9. Detta påvisar homogenitet för 

dessa faktorer. Den tredje faktorn hade ett alfavärde på 0,675 vilket kan anses som 

som på, eller strax över gränsen för homogenitet och därför kan reliabiliteten för 

denna nya faktor diskuteras.  
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8 Slutsatser och rekommendationer 
I detta avsnitt så kommer utifrån föregående analysavsnitt rapportens syfte, 

hypoteser och preciserade frågor att besvaras. Därefter presenteras 

rekommendationer med avsikt att utveckla partnerarbetet till förmån för en god 

tillväxtpotential. 

8.1 Slutsatser 
Nedan presenteras rapportens slutsatser indelade efter rapportens tio hypoteser 

och preciserade frågor. 

8.1.1 Kundvärde 

H1. Medius kunder anser att partners har tillräcklig kompetens 

för att skapa stort kundvärde kopplas ihop med den preciserade frågan; Anser 

Medius kunder att partners har tillräcklig kompetens för att skapa stort 

kundvärde? 

Utifrån kundintervjuer så har det framgått att samtliga överlag anser att den partner 

som sålde produkten till dem besatt erforderligt kompetens för att skapa högt 

kundvärde. De problem som uppstått verkar i större utsträckning bero på Medius 

agerande och inte deras partnerns.  Då det inte föreligger andra indikationer på 

motsatsen så anses H1 vara bekräftad och att Medius kunder anser att partners har 

tillräcklig kompetens för att skapa stort kundvärde. 

8.1.2 Partnerval 

H2.  Medius utför ej en tillräckligt god förundersökning och val 

av presumtiva partners kopplas ihop med den preciserade frågan; Utför 

Medius en tillräckligt god förundersökning och val av presumtiva 

partners?  

Medius eftersträvar framförallt partners med stor kundbas som är intresserade av 

deras produkters samt att de har god processkunskap inom affärssystem. Då hela 15 

av 18 respondenter ansåg att de hade en stor kundbas som kunde vara intresserade av 

Medius produkter så anses detta som ett lyckande. Däremot så presenterar endast 

hälften av säljarna kontinuerligt en produkt från Medius vilket i stor utsträckning 

beror på bristande kunskaper inom ekonomisystem och Medius produkter. Endast en 

fjärdedel av respondenterna ansåg sig ha detta vilket ej kan anses vara tillräckligt bra. 

Huruvida detta beror på ett dåligt partnerval, att partnerförsäljarna ej får tillräckligt 

med utbildning eller att information är för svår att finna är omöjligt att säga utifrån 

denna undersökning. Med hänsyn tagen till att i respondenterna överlag anser sig 

vara en lämplig partner till Medius och att kostnaden ej ska vara speciellt stor för 

Medius att låta ett dåligt samarbete självdö så anses H2 vara förkastad. Således utför 

Medius en tillräckligt god förundersökning och val av presumtiva partners i 

dagsläget.   
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8.1.3 Riskhantering 

H3. Medius har god riskhantering gällande partners kopplas ihop 

med den preciserade frågan; Utför Medius en tillräckligt god riskhantering 

gällande partners? 

Utifrån enkäten och fallintervjuerna så råder det samstämmighet om att det ej finns 

någon anledning för Medius att förbättra sin riskhantering. Emellertid så har det 

uppdagats att Medius i sin tur inte håller vad de lovar till partners och kunder, vilket 

påverkar såväl det upplevda kundvärdet samt partnerrelationerna negativt vilket kan 

leda till såväl minskad effektivitet och höjda kostnader. Men då frågeställningen 

enbart behandlar den risk som partners utgör för Medius så bekräftas således H3 

vilket innebär att Medius utför en tillräcklig god riskhantering gällande partners. 

8.1.4 Utbildning och informationsmaterial 

H4. Partners anser att Medius informationsmaterial och 

utbildningar är tillräckligt bra för att de ska kunna sälja optimalt 

kopplas ihop med den preciserade frågan; Är det informationsmaterial och de 

utbildningar som ges till Medius partners tillräckligt bra för att de ska 

kunna sälja optimalt? 

Enkäten lyfter fram att endast hälften av respondenterna anser att de har tillräckliga 

kunskaper om Medius produkter vilket i sammanhanget kan anses vara en väldigt låg 

siffra. Detta beror till viss del av att partners önskar utveckla sig till en mer 

heltäckande partner men förmodligen främst av att endast fjärdedel av 

respondenterna anser att det är lätt att hitta eftersökt information om Medius 

produkter. Det informationsmaterial som finns tillgängligt används endast aktivt av 

mindre än hälften av respondenterna. Slutligen så har Medius partners olika 

startkunskaper om ekonomiska system vilket medför att det ej går att lägga den 

tekniska utbildningen på samma nivå för olika partners. Att tillhandahålla god 

information och utbildning är A och O för att partners ska kunna sälja effektivt, agera 

professionellt och skapa stort kundvärde samt vilja allokera resurser till att sälja in 

Medius produkter. Således förkastas H4 vilket innebär att det informationsmaterial 

och de utbildningar som ges till Medius partners EJ är tillräckligt bra för att de ska 

kunna sälja optimalt. 

8.1.5 Utvärdering och uppföljning 

H5. Medius övervakar och utvärderar sina partners och säljare 

med fel fokusområden och med för liten omfattning kopplas ihop med den 

preciserade frågan; Övervakar och utvärderar Medius sina partners 

säljare med tillfredsställande omfattning och fokusområden? 

Utifrån fallintervjuer så framgick det att Medius utvärdering och uppföljning av 

partnerförsäljare är näst intill obefintlig. Vilket styrks av samtliga enkätutfall. Då 

Medius uttryckligen strävar efter att bli mer kundorienterade men på samma gång 

inte utvärderar hur partnerförsäljare lyckas uppnå detta eller ej är en oförmånlig 

kombination. Varken partners eller Medius får således svårare att ta reda på om de 
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lyckas med sin uttalade strategi att bli mer kundorienterade och berörda säljare får 

heller aldrig chansen att förändra sitt beteende vid behov. Med hänsyn till detta så 

bekräftas H5 vilket innebär att Medius övervakar och utvärderar EJ partners säljare 

med tillfredsställande omfattning och fokusområden.  

8.1.6 Ersättning 

H6. Medius ger god samt rättvist och rättbaserad ersättning till 

partnerförsäljare kopplas ihop med den preciserade frågan; Ger Medius 

rättvis och rättbaserad ersättning till partnerförsäljare? 

Överlag så är de flesta tämligen nöjda med den ersättning de får för att sälja in 

Medius produkter. Emellertid har det framgått att den allmänna åsikten är Medius 

produkter är relativt svårsålda och detta mycket tack vare en hög prislapp. Med 

hänsyn taget till att priset på Medius produkter är såpass höga så efterfrågar en del 

partners att ersättningen ska vara omsättningsbaserad istället för att utgå från ett 

fixerat täckningsbidrag som beror på ett pris taget från en prislista. Så länge partners 

inte implementerar själva produkten själv och således även står för större delen av 

kostnaderna så är det dock svårt att basera ersättningen på omsättning. En del 

partnersäljare var även missnöjda på grund av att de inte har klart för sig hur 

provisionstrappan fungerar vilket kan anses förkastligt men påverkar inte 

slutbedömningen i stort av ersättningsförfarandet. Med andra ord så bekräftas H6 

vilket innebär att Medius ger en rättvis och rättbaserad ersättning till 

partnerförsäljare.  

8.1.7 Stöd  

H7. Medius ger tillräckligt med stöd i form av expertis och goda 

kommunikationskanaler kopplas ihop med den preciserade frågan; Ger 

Medius tillräckligt med stöd till partnerförsäljare i form av expertis och 

goda kommunikationskanaler? 

Utifrån analysen har det framgått att det som i störst utsträckning avgör om partners 

är nöjda med det stöd och kommunikationskanaler som Medius erbjuder beror på 

huruvida det är enkelt att få tag på ansvariga på Medius. 11 av 17 respondenter anser 

att det är enkelt men denna siffra är på tok för låg för att vara acceptabel då denna 

kommunikationskanal kan vara direkt avgörande för om en säljare lyckas med ett 

avslut eller ej, vilket direkt påverkar tillväxtpotentialen. Klarare 

kommunikationskanaler och ett mer proaktivt beteende som minskar efterfrågan på 

stöd och problemlösning skulle med hög sannolikhet kunna öka effektiviteten och 

motivationen bland återförsäljarna till ett relativt lågt pris. Den expertishjälp som 

Medius är emellertid uppskattad men påverkar inte slutbedömningen. Således 

förkastas H7 vilket innebär att Medius ej ger tillräckligt med stöd till återförsäljare i 

form av expertis och goda kommunikationskanaler. 

8.1.8 Styrning 

H8. Medius partners får klara direktiv och riktlinjer till hur de 

bör agera gentemot kunder kopplas ihop med den preciserade frågan; Ger 
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Medius sina partners klara direktiv och riktlinjer till hur de bör agera 

gentemot kunder? 

Endast en fjärdedel av respondenterna anser att de får tydliga riktlinjer till hur de bör 

agera gentemot kund. Detta är helt i enighet med verkligheten då det inte finns något 

implementerat kontrollsystem som utvärderar partnerförsäljare vilket även försvårar 

styrningen av partners. Då Medius önskar att bli mer kundorienterade så räcker det 

inte med att endast ge tydliga riktlinjer till sin egna säljkår då även partners agerande 

färgar kundens upplevelse. Nya funktioner som kan skapa högre kundvärde och 

önskade fokusområden måste kontinuerligt kommuniceras ut för att 

partnerförsäljare ska kunna agera i enighet med företagets ambitioner. Då det ej 

behöver medföra stora resursinsatser för att uppmärksamma samtliga 

partnerförsäljare om vad Medius vill att de ska fokusera på så förkastas H8. Detta 

innebär att Medius EJ ger sina partners klara direktiv och riktlinjer till hur de bör 

agera gentemot kunder. 

8.1.9 Intern konkurrens  

H9. Medius konkurrens med sina partners samt konkurrens 

partners sinsemellan påverkar tillväxtpotentialen negativt kopplas ihop 

med den preciserade frågan; Påverkar Medius konkurrens med sina 

partners samt konkurrens partners sinsemellan tillväxtpotentialen 

negativt? 

Endast 1 av de 8 respondenter som svarade på frågan om Medius hanterar intern 

konkurrens väl ansåg att de gjorde detta. Detta beror främst på att marknaden ej är 

segmenterad i samband med att det inte finns någon klar policy som berättigar en 

partnersäljare ägandeskapet av en specifik kund. Detta leder till att en del 

partnerförsäljare konkurrerar mot varandra om samma kund och att åtminstone en 

av parterna kommer att ha lagt ner tid och arbete på något de ej blir kompenserade 

för. Om det i stor utsträckning är Medius egna säljkår som konkurrerar mest partners 

eller de själva som gör det framgår inte och vore intressant att analysera vidare men 

ligger utanför denna undersöknings avgränsningar. Oavsett vad så leder detta 

förfarande till missnöjdhet och låg effektivitet vilket i hög grad påverkar 

tillväxtpotentialen negativt. Med hänsyn taget till de genomgående låga utfallen så 

förkastas H9 vilket innebär att Medius konkurrens med sina partners samt 

konkurrens partners sinsemellan påverkar tillväxtpotentialen negativt. 

8.1.10 Marknadsinformation 

H10. Medius tappar marknadsinformation genom 

partnerförsäljning kopplas ihop med den preciserade frågan; Tappar Medius 

marknadsinformation genom partnerförsäljning? 

Omkring hälften av alla respondenter anser att de bidrar till att Medius får vetskap 

om vad kunder efterfrågar. Detta beror främst på att Medius i stor utsträckning ej 

efterfrågar den marknadsinformation partners erhåller då de anser att de får tillgång 

till tillräckligt med information på egen hand. Då framtiden går mot att partners blir 
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mer och mer självständiga så är detta ett förfaringssätt med bäst före datum. Då 

partners även själva efterfrågar ett sätt att framföra kunders åsikter på och bidra till 

utvecklingen av produkten så förlorar Medius ofrånkomligt marknadsinformation då 

representanter från Medius ej kan vara närvarande överallt samtidigt. Således 

bekräftas slutligen även H10 vilket innebär att Medius tappar marknadsinformation 

genom partnerförsäljningen. 

8.1.11 Sammanfattande fråga 

Då endast två respondenter var av den åsikten att Medius ej är en bra 

samarbetspartner så fås ett kvitto på att partnerrelationerna överlag är goda. 

Emellertid så finns det stora utvecklingsmöjligheter som bör jobbas på. Det som 

främst påverkar partners helhetsintryck av Medius är huruvida de får tillräckligt med 

stöd i sitt arbete och hur lätt det är att få kontakt med ansvariga på Medius. 

Lyckligtvis så finns det även där stora utvecklingsmöjligheter vilket banar väg för 

framtida bättre partnerrelationer en ökad tillväxtpotential för Medius som helhet. 

8.2 Rekommendationer 
Nedan presenteras rapportens rekommendationer som ämnar att genom förändra 

Medius nuvarande partnerhantering främja god tillväxtpotential. 

De utvecklingsmöjligheter som rapportens författare har identifierat för att uppnå 

ökad tillväxtpotential behandlar främst, men inte uteslutande, följande områden: 

 Informationsmaterial och de utbildningar som ges till partners är ej tillräckligt 

bra och anpassade för att de ska kunna prestera optimalt 

 Medius övervakar och utvärderar ej partners säljare med tillfredsställande 

omfattning och fokusområden för att försäkra sig om att de agerar enligt 

önskvärt beteende 

 Medius ger ej tillräckligt med stöd till sina försäljare i form av framförallt goda 

kommunikationskanaler 

 Partners blir ej tillräckligt styrda för att kunna agera i enighet med Medius 

tillväxtstrategier och ambitioner 

 Intern konkurrens påverkar Medius tillväxtpotential negativt 

 Medius tappar marknadsinformation då  partners ej har möjligheter att 

framföra de åsikter de erhåller 

Medius bör ta till sig att partners har olika ambitioner och förmåga att ta till sig 

tekniskt avancerade utbildningar. Genom att anpassa utbildningars nivå så att de 

partners som verkligen vill utveckla sig till en partner som även implementerar 

lösningar får en mer tekniskt avancerad utbildning än de som riktar sig mot lead-

partners så uppnås större nytta. En alltför svårförståelig utbildning leder till att vissa 

ej kan ta till sig vad som sägs och då hade de varit bättre att fokusera på Medius 

produkters grundläggande fördelar och argumentationsteknik. För andra partners 

med större kunskaper och ambitioner blir samma utbildning allt för grundlig och 

således ej tillfredsställande av den anledningen. Utbildningarna bör också bli mer av 

det praktiska laget med övningar och liknande istället för dagsläget. Detta förslag 
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lämpar sig bäst mot partners med mindre kunskap om ekonomisystem. Som ett 

komplement till utbildningar så måste varje partner ha en möjlighet till att studera på 

egen hand och finna svar på sina frågor. Då viss information kan anses som känslig 

för Medius så bör en mer effektiv kommunikationskanal mellan partners och Medius 

upprättas. En väl utformad partnerportal där information som olika partners 

succesivt efterfrågar kan läggas upp på kan lösa många av de problem som finns idag. 

Inte nog med att stora mängder information som kan nyttjas i försäljningsprocessen 

kan erhållas från denna gemensamma mötesplats utan den kan även vara ett medel 

för Medius att nå ut till partners och bli mer proaktiva i sitt förfarande mot partners. 

Nya uppdateringar av Medius produkter kan kommuniceras ut tydligt, likaså vanliga 

problem som uppstår och dess lösningar samt riktlinjer till vad som Medius vill att de 

ska fokusera på att sälja.  

Med hjälp av individuella användarnamn och lösenord skulle partners kunna få 

tillgång till information som endast berör de själva. Information skulle kunna vara 

svar på ärenden som de själva lagt upp, information gällande vilken person de har 

som kontaktperson på Medius så att det aldrig mera behöver uppstå missförstånd 

samt försäljningsresultat och erhållen provision.   

I dagsläget så blir ej partnerförsäljare utvärderade på huruvida de lyckas med att 

skapa ett stort kundvärde. Då Medius uttryckligen anser sig vare eller vill bli mer 

kundorienterade så är det förvånansvärt att ej kontinuerliga 

slutkundsundersökningar utförs för att ta reda på om de lyckas eller ej. Att 

exempelvis låta partners registrera samtliga kontaktuppgifter till ansvariga på de 

företag som de säljer till via partnerportalen skulle medföra att Medius har tillgång 

till allt de behöver för att kunna utföra dessa undersökningar. Då skulle Medius få 

större vetskap om vad slutkunder egentligen tycker om återförsäljarnas kompetens 

och beteende och således även kunna utvärdera dem efter deras prestationer.  

Varje kundfokuserat tillväxtföretag bör sträva efter att få tillgång till så mycket 

marknadsinformation som möjligt. Att låta partners ha en möjlighet till att registrera 

och skicka in kundsynpunkter som de erhållit kan ej medföra något av ondo samt är 

inte heller speciellt resurskrävande. Ett förslag kan vara ett standardiserat mall som 

partners kan fylla i på ovan nämnda partnerportal och som sedan registreras i en 

databas efter varje kundbesök.  

Slutligen så bör policys gällande äganderätt kommuniceras ut betydligt tydligare så 

att ej inbördes konkurrens uppstår i för stor utsträckning. I dagsläget så råder det 

stora frågetecken om hur långt i försäljningsprocessen en partner måste nått för att 

kunna hävda att denne äger kunden i fråga. Dessutom så bör marknaden 

segmenteras så att Medius endast tar hand om större orders och således ej 

konkurrerar med partners gentemot mindre då detta skapar onödigt missnöje. 
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Bilaga 1 – Medius verksamhet 
Nedan presenteras kortfattat Medius historik samt en kortare företagsbeskrivning 

och marknadsbeskrivning.  

Historik 
År 2001 bildade Per Nordling och Mikael Svensson Medius i Linköping. De delade 

båda ett intresse av att förbättra arbetsprocesser och märkte att det fanns ett behov 

hos kunder för så kallade workflow-lösningar för förbättring av deras processer. Per 

och Mikael utarbetade en plattform som kunde integreras i kundernas befintliga 

affärssystem. Plattformen utvecklades sedermera successivt till Mediusflow.   

Mediusflow har under åren utvecklats för att kunna tillmötesgå nya kunder. Detta har 

lett till en standardisering av produkt som enkelt ska kunna implementeras i 

kundernas affärssystem. Under utvecklingsarbetet med Mediusflow har även två nya 

affärsområden vuxit fram för att erbjuda kunderna implementeringsstöd och 

investeringsbeslut. Dessa består av konsult- och ERP-erbjudande. På senare år har 

konsultområdet avsevärt minskats och nu fokuserar Medius främst på 

Workflowområdet med fokus på Mediusflow samt ERP-området.  

Affärsidé, mål och strategier 
Medius affärsidé är att: “erbjuda sina kunder ett komplett affärsstöd som förenklar 

och effektiviserar processer med hjälp av kompetenta IT-lösningar” och visionen att ” 

att erbjuda sina kunder världens bästa affärsstöd”. För att kunna uppnå denna vision 

fokuserar Medius på kundernas behov och bygga långsiktiga relationer, att utveckla 

flexibla och välpaketerade erbjudanden som kunden kan växa med och ett fokus på 

att positionera Medius som en global aktör.  

Fokus på tillväxt och ökad omsättning är något som genomsyrar Medius. 2005 

fastslogs ett mål vilket innebar att Medius med 100 procent fokus skulle öka sin 

omsättning från 8,7 MSEK till 100 MSEK under en femårsperiod. Detta mål lyckades 

inte riktigt uppnås då 2009 års resultat blev 77 MSEK, vilket ändå är en ökning med 

hela 785 %. Ett liknande mål fastslogs direkt efteråt med intentionen att 

omsättningen ska öka till mellan 350 – 500 MSEK innan år 2014. Fastslagna 

tillväxtmål 2011 är 46 % på den Svenska marknaden och totalt för koncernen runt 70-

80 %.  

Medius Erbjudanden 
Medius har två kärnverksamheter med två tillhörande affärsområden. 

Kärnverksamheterna består av flertalet aktiviteter kring Mediusflow med Workflow 

som affärsområde samt inom affärsområdet Affärssystem där Medius säljer, 

implementerar och förvaltar Microsofts affärssystem.   



 
 

Kunder 
Medius har totalt cirka 650 kunder globalt spridda inom de båda affärsområdena. 

Inom området Affärssystem segmenterar Medius sig mot medelstora och större 

företag inom Skandinavien. Mediusflow marknadsförs och säljs globalt antingen 

genom direktförsäljning eller genom partnerförsäljning och riktar sig mot en bredare 

kundbas från små företag med enbart ett par tusen leverantörsfakturor till större 

organisationer med flera miljoner fakturor årligen.  

Konkurrenter 
På den svenska marknaden där Medius erbjuder helhetsansvar för IT-tjänster är de 

främsta konkurrenterna IT-strategiföretag såsom Logica, System, Acando samt 

Accenture i viss mån. Inom affärssystemområdet är de största konkurrenterna IFS 

samt Lawson. Dessutom möter Medius konkurrens från företag som erbjuder andra 

affärssystem än Microsoft Dynamics produkter.  

När det gäller Mediusflow är konkurrensen mer internationaliserad där stora företag 

likt OpenText och Basware är verksamma. Inom Sverige är de största konkurrenterna 

Ascendo, Palette, Visma samt Xflow.   

  



 
 

Bilaga 2 – Mediusflow 
Mediusflow är ett effektivt IT-stöd som ämnar behandla de processer och funktioner 

som inte finns inkluderade i ett företags befintliga ERP-system. I grunden är 

Mediusflow uppbyggt av en workflowplattform med ett visst antal moduler. 

Modulerna kan implementeras antingen separat eller i grupp vilket gör Mediusflow 

flexibelt för kunder. De moduler som erbjuds i dagsläget är: Leverantörsfaktura, 

Inköp, Avtal, Ärendehantering samt Förbättringsflöden. Genom 

workflowplattformen erbjuder även Mediusflow en mängd olika funktioner. En 

övergripande bild av Mediusflow tillsammans med samtliga moduler och funktioner 

finns presenterad nedan i figuren.   

 

 

  



 
 

Bilaga 3 – Intervjuguider 

Intervjuguiden till kunder  

 Varför valde ni att köpa en produkt från Medius? 

 Tog ni kontakt med säljaren? 

 Anser du att säljaren betedde sig professionellt? 

 Hade säljaren stort tekniskt kunnande? 

 Utlovades saker som inte kunde hållas?’ 

 Fick ni tillräckligt med utbildning om produkten? 

 Har ni fått god service? 

 Är det tydligt vem ni ska vända er till om problem uppstår eller om ni önskar 

vidareutveckla det system som ni köpt? 

 Är ni överlag nöjda med Vipetech? 

 Är ni överlag nöjda med Medius och den produkt ni köpt? 

Intern intervjuguide Medius  
Kundvärde 

 Anser du att volym eller kundnöjdhet är viktigast? 

o Prioritering på kortsiktiga eller långsiktiga vinster 

o Prioritering på långa eller korta relationer 

 Med kunder 

 Med partners 

 Har ni stor kunskap om vad som faktiskt skapar värde hos kunderna? 

 Vad görs för att skapa nöjda och långsiktiga kunder? 

Marknadsinformation 

 Hur använder ni er av marknadsinformation i dagsläget för att utveckla 

era produkter? 

 Vilka åtgärder görs för att samla på sig marknadsinformation? 

Kärnkompetens 

 Vilka är era kärnkompetenser 

o Hur vidareutvecklas dessa 

o Hur skyddas dessa? 

 Vilka är Era konkurrensfördelar? 

 

System 

 Vad har ni för försäljningsmål? 

 Hur utvärderas ni? 



 
 

 Blir ni styrda så att ert agerande går i linje med företagets uttalade 

strategi? 

 Får ni feedback så att ni kan utvecklas som säljare? 

 Utbildningar för att utvecklas som säljare? 

 Hur ser er ersättning ut och på vilka grunder? 

Tillväxtstrategier  

 Vilka är era tillväxtfaktorer? 

o Hur identifierade dessa? 

o Hur mäts dessa? 

o Hur ser ni till att dessa efterlevs? 

 Vilka är era tillväxtstrategier? 

o Varför dessa? 

o Vad görs för att dessa ska efterlevas? 

o Hur ofta revideras de? 

 Hur mycket kan ni växa? 

o Mål 

 Marknadsandel 

 Omsättning 

Partnerval 

 Anser du att det finns problem i era partnerrelationer? 

o Varför uppkommer dessa? 

 Annan kultur? 

 Styrkeförhållande 

 Olika mål/värderingar? 

 Resurser? 

 Etc? 

o Hur skulle dessa kunna undvikas? 

 Hur blir en organisation/företag partner med Medius? 

o Vilka attribut ska de besitta? 

o Ska de ”passa” Medius? 

 Kulturellt? 

 Storleksmässigt? 

 Vision/Mål/Värderingar? 

o Utvärderas de? 

 Av vem? 

Riskhantering 

 Har ni/du någon uppfattning på vilken information och i vilken omfattning 

denna sprids till partners? 

o Anser du att ni informerar era partners för lite/för mycket? 

o Att känslig information sprids? 



 
 

o Att fel information sprids 

 Tror du att någon av era partners kan bli en konkurrent inom en snar framtid? 

o Hur hanterar Medius detta? 

 Tror du att någon partner på annat sätt kan utgöra ett hot inom en snar 

framtid? 

o Hur hanterar Medius detta? 

 Om kundens förväntningar (t ex att partnern lovar något ni får mycket svårt 

att faktiskt leverera) 

Utbildning och informationsmaterial 

• Hur utbildar och tränar Medius sina säljpartners? 

• Anser du att det anges tillräckligt med utbildning och träning? 

• Anser du att det ges rätt utbildning och träning? 

• Har du några andra synpunkter på utbildning och träning av 

säljpartners 

• Vilken sorts informationsmaterial ger ni Era partners?  

• Vem utvecklar detta material? 

• Hur ofta förnyas det? 

• Får ni några synpunkter ifrån partners på detta material? 

• Anser du att ni ger tillräckligt med informationsmaterial till era 

partners? 

• Vad skulle kunna förbättras? 

Övervakning och utvärdering 

 Hur kontrollerar och utvärderar ni era partners? 

o Är varje partner kontrollerad och utvärderad unikt? 

 Varför/Varför inte? 

 Har Medius förmåga att mäta en försäljares kunskap och faktiska 

prestationer? 

 Delegerar ni tydliga försäljningsmål till Era partners? 

Ersättning 

 Vad får partners för ersättning? 

 På vilka grunder? 

 Skiljer sig deras ersättningssystem mor ert? Varför isåfall? 

Stöd 

 Tycker du att era partners är tillräckligt kompetenta? 

o Produktmässigt 

o Teknisk(verkligen förstå kundens problem etc) 

o Försäljningsmässigt 

 



 
 

Styrning 

 Styrs partners så att de agerar i enighet med företagets uttalade strategi? 

 

Intern konkurrens 

 Anser du att ni har tillräckligt bra kommunikation med era partners? 

o När ni/de ”äger” en kund? 

 Tror du en klarare segmentering av marknaden skulle underlätta 

försäljningen? 

o För er? 

o För era partners? 

 Har du upplevt att det finns ett missnöje skapat av konkurrens hos partners? 

Marknadsinformation 

 Hur samlar ni in marknads och kundinformation genom partners? 

o Tror du att de medvetet inte delger er all information? 

 Varför? 

o Hur tror du det skulle kunna samlas in mer effektivt? 

o Hur hanteras denna information sen? 

o Ger ni ut kund och marknadsinformation i sin tur till er partners? 

Intervjuguiden förundersökning partnerförsäljare 

 Skulle du kunna börja med att berätta lite om er verksamhet? 

o Kunder 

o Konkurrenter 

o M fl 

 Finns det några: 

o Hot 

o Möjligheter 

o Trender 

 Vad kollar kunderna på vid inköp? 

 Vad fokuserar konkurrenterna på? 

Medius och produkterna 

 Hur är Medius rykte på marknaden 

 Hur står sig Mediusflow och liknande produkter mot konkurrenternas 

 Vad kostar produkterna i jämförelse med andras? 

Partnerskapet 

 Hur ser partnerskapet ut? 

o Avtal 

o Relationer 

o Kontaktpersoner 



 
 

o Ansvar 

o Etc 

 Hur fungerar partnerförsäljningen? (Processens utformning) 

 Hur stor del av Er totala försäljning är Medius produkter? 

 Vad har ni för incitament för att prestera väl? 

 Varför säljer ni Medius produkter? 

 Hur valde i Medius? 

 Hur blir ni utvärderade? 

 Hur frekvent är kontakten? 

o Vem tar kontakt? 

o Känner ni Er ”sedda”? 

o Hur fungerar utbildning, träning m.m.? 

 Hur utvärderar ni Medius? 

 Vilka delar/områden är Medius bra på respektive dåliga= 

o Hur kan de förbättra sitt partnerprogram? 

 Vilka problem har uppkommit? 

o Omfattning 

o Lösning  

o Etc 

 Vilka problem tror du kan/kommer inträffa 

o Hur kan de motverkas/förmildras? 

 Fördelar/nackdelar?  

Typer av partners 

 Vilka företag samarbetar ni med? 

 Vad är viktigt för Er vid partnersamarbeten? 

 Vilka av de nyss nämnda är Medius bra på, dåliga på eller rent av saknar? 

Urvalsprocess 

 Hur bestäms om partners ska användas? 

 Hur ser urvalsprocessen ut? 

 Vem är ansvarig för att scouta efter samarbetspartners? 

 Hur kontaktas potentiella partners? 

 Hur utvärderares partners (för val av partner) 

o Vilka parametrar 

 Hur ser avtal/kontrakt ut 

o Längd 

o Omfattning 

o Ansvar 

o Etc.. 

 Vilka problem har uppkommit? 

o Omfattning 

o Lösning  



 
 

o Etc 

 Vilka problem tror du kan/kommer inträffa 

o Hur kan de motverkas/förmildras? 

Utvärderingsprocess 

 Vilka parametrar utvärderas? 

 Vem är ansvarig för utvärderingen? 

 Hur ofta genomförs den? 

 Vart ligger fokus? 

Intervjuguiden förundersökning Medius 
Vilken är din position på Medius? 

Marknaden 

 Hur ser marknaden/marknaderna ut i stort? 

o Kunder 

o Konkurrenter 

o Övrigt 

 Finns det några: 

o Hot 

o Möjligheter 

o Trender 

 Vad kollar kunderna på vid inköp? 

 Vad fokuserar konkurrenterna på? 

Medius och produkterna 

 Hur är Medius rykte på marknaden 

 Hur står sig Mediusflow och liknande produkter mot konkurrenternas 

 Vad kostar produkterna i jämförelse med andras? 

 Hur fungerar implementeringen av produkterna?  

 Vad fokuserar Medius på? 

Direktförsäljning 

 Hur fungerar direktförsäljningen? (Processens utformning) 

 Hur stor del av försäljningen består av direktförsäljning? 

 Vilka är ansvariga? 

 Är den mer lönsam än partnerförsäljningen? 

 Vilka problem har uppkommit? 

o Omfattning 

o Lösning  

o Etc. 

 Vilka problem tror du kan/kommer inträffa 

o Hur kan de motverkas/förmildras? 

 Fördelar/nackdelar med direktförsäljning? 



 
 

Partnerförsäljning 

 Vem är ansvarig för partnerförsäljningen? 

 Säljs alla produkter och versioner genom partners? 

 Hur fungerar partnerförsäljningen? (Processens utformning) 

 Hur stor del av den totala försäljningen sker genom partner? 

 Vad har Era partners för incitament att prestera väl? 

 Vilka problem har uppkommit? 

o Omfattning 

o Lösning  

o Etc. 

 Vilka problem tror du kan/kommer inträffa 

o Hur kan de motverkas/förmildras? 

 Fördelar/nackdelar?  

Typer av partners 

 Vad finns det för olika typer av partners?  

o Silver/Guld/Platina samt vilken verksamhet de är aktiva inom 

 Vilka?  

o Namn 

o Geografisk placering 

o Bara geografiska eller internationella 

o Storlek 

o Förhandlingsstyrka 

 Vilka problem har uppkommit? 

 Omfattning 

 Lösning  

 Etc 

 Vilka problem tror du kan/kommer inträffa 

 Hur kan de motverkas/förmildras? 

o Vem är ansvarig för vilka? 

o Relationer? 

 Djupa 

 Etc. 

 Vem är ansvarig för underhåll/service etc? 

Urvalsprocess 

 Hur bestäms om partners ska användas? 

 Hur ser urvalsprocessen ut? 

 Vem är ansvarig för att scouta efter samarbetspartners? 

 Hur kontaktas potentiella partners? 

 Hur utvärderares partners (för val av partner) 

o Vilka parametrar 

 Hur ser avtal/kontrakt ut 

o Längd 



 
 

o Omfattning 

o Ansvar 

o Etc.. 

 Vilka problem har uppkommit? 

o Omfattning 

o Lösning  

o Etc 

 Vilka problem tror du kan/kommer inträffa 

o Hur kan de motverkas/förmildras? 

Utvärderingsprocess 

 Vilka parametrar utvärderas? 

 Vem är ansvarig för utvärderingen? 

 Hur ofta genomförs den? 

 Vart ligger fokus? 

Konkurrenterna 

 Vilka är konkurrenterna? 

 Hur stora är de? 

 Var finns de? 

 Hur sköts deras försäljning? 

 Finns det tankar på samarbete med konkurrenter? (InterBusiness)  

Intervjuguide försäljare på partnerorganisationer 
Om dig: 

 Namn: 

 Organisation: 

 Position: 

 Typ av partner: 

 Antal år som partner till Medius: 

Medius och Ert samarbete 

1) Anser du att ni överlag är en lämplig partner till Medius? Varför? 

 Medius Riskhantering 

2) Anser du överlag att ni får ta del av känslig information som skulle kunna 

skada Medius? 

3) Har du fått uppfattningen av att ni eller övriga partners till Medius lovar saker 

till kund som inte kan hållas? 

 Utbildning och informationsmaterial 

4) Anser du att ni överlag besitter tillräckligt med kunskap för att kunna sälja 

Medius produkter? 



 
 

5) Utbildning, informationsmaterial bra?  

Utvärdering och uppföljning 

6) Anser du att Medius utvärderar er väl och följer upp era resultat så att ni kan 

utvecklas som säljare? 

Ersättning 

7) Tycker du att ni får en skälig ersättning för att sälja Medius produkter? 

8) Tycker du att ni blir ersatta på rätt grunder? 

Stöd och kontakt 

9) Tycker du att Medius överlag ger tillräckligt med stöd till er i ert dagliga arbete 

(för att kunna sälja? Vid problem?)? 

10) Lätta att få tag på? 

Riktlinjer 

11) Får ni riktlinjer från Medius gällande vad ni ska fokusera på, hur ni ska bete er 

mot kund? 

12) Följer ni dessa? 

Intern konkurrens 

13) Tycker du att Medius hanterar konkurrens mellan partnerorganisationer väl? 

Informationshantering 

14) För ni någon gång vidare kundsynpunkter till Medius? Finns det något 

system? 

 

 

 

 

  



 
 

Bilaga 4 – Enkät  
Bilaga 4 – Enkät 

Tack för att Du svarar på undersökningen! 

För att ytterligare kunna förbättra Medius partnerprogram har vi fått i uppdrag att 

genomföra en undersökning bland återförsäljare för att få reda på hur ni uppfattar 

Medius partnerarbete i dagsläget. 

Enkäten tar bara ett fåtal minuter att genomföra och är uppdelad i två 

delar. Den första delen innehåller flertalet ställningstaganden angående Din/Er 

relation med Medius följt av öppna frågor som är frivilliga att besvara. Den andra 

delen utgörs av ett fåtal frågor om Dig/Er som partnersäljare. 

Dina svar behandlas konfidentiellt. Ingen utanför undersökningsgruppen 

kommer att få ta del av uppgifterna i annat än sammanställd form. Vi följer European 

Society for Opinion and Market Research(ESOMAR)s riktlinjer när vi genomför 

denna undersökning. 

Vi ber Dig att fylla i enkäten efter bästa förmåga. 

Tack för Din medverkan! 

Vid frågor och funderingar är Du varmt välkommen att kontakta oss genom 

uppgifterna nedan. 

Peter Lögdal  peter.logdal@medius.se 0730578340 

Joachim Eklund joachim.eklund@medius.se 0767787900 

Återigen, Tack för att Du väljer att besvara vår undersökning!  

Klicka på knappen Nästa för att påbörja undersökningen. 

Nedan följer frågor som är formulerade som påståenden, där Du som besvarar enkäten förväntas 
göra ett ställningstagande mellan "Instämmer inte alls" till "Instämmer helt" på en sju-gradig skala 
 
Saknar Du insikt i frågan eller inte vill uppge Din åsikt finns även alternativen "Vet ej" samt "Ingen 
åsikt". Egna synpunkter under "övriga synpunkter" är av extra värde. 
 

 
 
Medius och Ert samarbete (1 av 10) 

1 - Instämmer inte alls 
7 - Instämmer helt 

  1 2 3 4 5 6 7 Vet ej Ingen åsikt 

Jag anser att vi har en stor kundbas som 
skulle kunna vara intresserade av Medius 

produkter 
         

Jag anser att jag har tillräckligt stort 

kunnande om ekonomisystem för att 
kunna sälja optimalt 

         

Jag presenterar kontinuerligt en produkt 
tillverkad av Medius          



 
 

Jag upplever att min organisation och 

Medius vill göra saker på olika sätt          

Överlag så anser jag att vi är en lämplig 

partner till Medius          

 
 
Övriga Synpunkter (frivillig)  

 
 
 
Medius riskhantering (2 av 10) 

1 - Instämmer inte alls 
7 - Instämmer helt 

  1 2 3 4 5 6 7 Vet ej Ingen åsikt 

Jag håller vad jag lovar till kunder när 

jag säljer Medius produkter          

Jag håller vad jag lovar till Medius 

gällande försäljning av deras produkter          

Jag har tagit del av information som kan 

anses vara känslig för Medius om denna 
sprids vidare 

         

Överlag så anser jag att jag bidrar till 
ökade risker för Medius genom att lova 
vad jag inte kan hålla eller ta del av 
känslig information 

         

 
 

Övriga synpunkter (frivillig)  

 
 
 
Utbildning och informationsmaterial (3 av 10) 

1 - Instämmer inte alls 
7 - Instämmer helt 

  1 2 3 4 5 6 7 Vet ej Ingen åsikt 

Jag använder mig utav de lärdomar som 
jag fick från Medius utbildning vid 
försäljning av Medius produkter 

         

Jag hade lätt att förstå den utbildning 
som Medius gav          

Jag använder mig aktivt av det 
informationsmaterial som Medius 
erbjuder vid försäljning 

         

Jag har lätt att hitta den information 
som jag söker i det informationsmaterial 

som Medius erbjuder 
         



 
 

Överlag så anser jag att jag har 

tillräckligt med kunskaper om Medius 

produkter för att kunna sälja 
         

 
 
Övriga synpunkter (frivillig)  

 
 
 

Utvärdering och uppföljning (4 av 10) 

1 - Instämmer inte alls 
7 - Instämmer helt 

  1 2 3 4 5 6 7 Vet ej Ingen åsikt 

Jag har tydliga 
försäljningsmål 

gällande Medius 
produkter 

         

Jag blir utvärderad som 
säljare efter hur jag 
uppnår mina 
försäljningsresultat 
gällande Medius 
produkter 

         

Jag får kontinuerlig 
feedback av Medius          

Överlag så anser jag 
att Medius utvärdering 

och uppföljning medför 
att jag presterar bättre 
som säljare 

         

 
 
Övriga synpunkter (frivillig)  

 
 
 
Ersättning (5 av 10) 

1 - Instämmer inte alls 
7 - Instämmer helt  

  1 2 3 4 5 6 7 Vet ej Ingen åsikt 

Jag anser att ersättning 
är min primära 
motivationskälla till 
varför jag lägger fokus 
på att sälja in en 
specifik prdoukt 

         

   



 
 

Jag lägger fokus på att 

sälja in de produkter 
som snabbt och enkelt 

genererar provision 

         

Jag anser att Medius 
produkter är lättsålda          

Jag lägger fokus i mitt 
dagliga arbete på att 
sälja in Medius 
produkter 

         

Överlag anser jag att 
jag blir skäligen 
kompenserad för att 
sälja Medius produkter 

         

 
 

Övriga synpunkter (frivillig)  

 
 

 
Stöd och kontakt (6 av 10) 

1 - Instämmer inte alls 
7 - Instämmer helt 

  1 2 3 4 5 6 7 Vet ej Ingen åsikt 

Jag vet vem jag ska 
kontakta på Medius vid 
problem eller frågor 

         

Det är enkelt att få 
kontakt med ansvariga 

på Medius vid problem 
eller frågor 

         

Jag använder mig 
kontinuerligt av Medius 
experthjälp i 
försäljningsprocessen 

         

Överlag anser jag att 
Medius ger mig 
tillräckligt med stöd i 
form av expertis och 

goda 
kommunikationskanaler 

         

 
 
Övriga synpunkter (frivillig)  

 
 
 



 
 

 
   

Riktlinjer (7 av 10) 

1 - Instämmer inte alls 
7 - Instämmer helt 

  1 2 3 4 5 6 7 Vet ej Ingen åsikt 

Jag har tydliga 

riktlinjer för hur jag 
bör agera gentemot 
kunder vid försäljning 
av Medius produkter 

         

Jag använder mig av 
erhållet material från 
Medius (exempelvis 
offerter eller 

avtalsmallar) vid 
försäljning av Medius 
produkter 

         

Överlag så anser Jag 
att jag följer de 
riktlinjer som jag får 
från Medius 

         

 

Övriga synpunkter (frivillig)  

 

Intern konkurrens (8 av 10) 

1 - Instämmer inte alls 
7 - Instämmer helt 

  1 2 3 4 5 6 7 Vet ej Ingen åsikt 

Jag konkurrerar ofta 
med andra försäljare 

av Medius produkter 
         

Jag upplever att 

andra försäljare av 
Medius produkter får 
ofta en säljorder tack 
vare mitt förarbete 

         

Jag underminerar 
andra 
partnerförsäljare för 
att själv vinna en 

order 

         

Det finns en klar 

policy om vilka 
kunder som jag ska 
fokusera på från 
Medius 

         

Det finns en klar 
policy från Medius om 
vem som har 
”äganderätten” till en 

specifik kund 

         



 
 

Medius erbjuder 

samma experthjälp 
till alla 
försäljningspartners 

         

Överlag anser jag att 
Medius hanterar 
konkurrens mellan 
samtliga 

organisationer som 
säljer Medius 
produkter bra 

         

 

Övriga synpunkter (frivillig)  

 

Informationshantering (9 av 10) 

1 - Instämmer inte alls 
7 - Instämmer helt 

  1 2 3 4 5 6 7 Vet ej Ingen åsikt 

Jag erhåller stor 
förståelse för vad det 
är som kunder 

efterfrågar 

         

Medius efterfrågar de 

kundsynpunkter som 
jag erhåller 

         

Jag för kontinuerligt 
vidare de 

kundsynpunkter jag 
erhåller till Medius 

         

Överlag anser jag att 
jag bidrar till att 
Medius får vetskap 
om vad kunder 

egentligen efterfrågar 

         

 

 

 

 

 

Övriga synpunkter (frivillig)  

 

Sammanfattande fråga (10 av 10) 

1 - Instämmer inte alls 



 
 

7 - Instämmer helt 

  1 2 3 4 5 6 7 Vet ej Ingen åsikt 

Baserat på 
ovanstående frågor 
så anser Jag att 
Medius är en bra 
samarbetspartner 

         

 

Övriga synpunkter (frivillig)  

 

 
   

 

Frågor om Dig och Din organisation  

Vilken typ av partner är Er organisation till Medius?  

Återförsäljare av multifunktionsskrivare  

Ren försäljningspartner 

Systemleverantör 

BPO 

Vet ej 

Ingen åsikt 

Annan 

 

Hur länge har ni varit partner till Medius?  

<1 år 

1-2 år 

2-3 år 

4-5 år 

>5 år 

Vet ej 

Ingen åsikt 

 

Jag som besvarar enkäten är  

Säljare 

Säljchef 

Partneransvarig 

Vet ej 



 
 

Ingen åsikt 

Annan befattning  

 

 
   

 

Vi vill tacka Dig för din medverkan! 

Dina åsikter kommer vara till stor hjälp för både förbättringen av 

Medius partnerhantering och för vår akademiska uppsats. 

 

Vi vill passa på att önska Er en riktigt härlig sommar! 

 

Peter och Joachim 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 5 – Enkätutskick 
Saknas gör ursprungliga utskicket som dock var nästan identiskt med 
påminnelsen. Utskicket gjordes den 2011-06-29. Påminnelsen skickades ut i två 
omgångar, 2011-07-06 samt 2011-07-08.  

 
 

 
 

 

  

 

Hemsida | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera 
 

 

 

 

 

Hej ##Fornamn##! Hjälp oss att bli bättre. 
Påminnelse om Medius partnerundersökningen  
 
För att kunna göra det lättare för er att samarbeta med oss, behöver vi er feedback! 

Starta undersökningen 

 

 

 

 

 

Glad sommar! 
Vi vill också passa på att tacka för ett fantastiskt bra 
första halvår, och önska er alla en välförtjänt 
semester.  

 

 

 

 

Info 

Undersökningen är även en del av ett examensarbete, vilket görs av två studenter på Linköpings 
universitet. Som en del i arbetet görs denna undersökning med er, Medius försäljningspartners. 
Undersökningen är givetvis helt anonym och tar ungefär 5-10 minuter att genomföra. 
 
Ert deltagande betyder väldigt mycket för examensarbetet och för Medius!  
 
För att komma till undersökningen klicka här  
 
Skicka gärna vidare detta mail till dina kollegor!  
 
Sista svarsdag för undersökningen är 11:e juli. 
 
Har ni några frågor eller åsikter rörande undersökningen är ni välkomna att maila eller ringa:  
petlo467@student.liu.se 
tel: 073-057 83 40 
 
Tack på förhand för er medverkan, 
Peter Lögdal & Joachim Eklund  
 
Kontaktperson Medius 
Torbjörn Arffman 
tel: 076-764 49 47 

Starta undersökningen 

 

 

  

 

 

http://www.medius.se/
https://www.anp.se/editor3_preview.asp##TellAFriend##
http://www.anp.se/form/41455B43734544504A71
https://www.anp.se/editor3_preview.asp##OptOutAll##
http://survey.anp.se/43415941744543504771/
http://survey.anp.se/43415941744543504771/
mailto:petlo467@student.liu.se
http://survey.anp.se/43415941744543504771/##SubscriberIdEncrypted##


 
 

 

Medius AB • www.medius.se • info@medius.se • 46(0)8-411 16 50 
  

 

 

 

 

  

http://www.medius.se/
mailto:info@medius.se


 
 

Bilaga 6 – Frekvenstabeller från enkät 
0 står för ”vej ej” och 99 står för ”ingen åsikt”.    

Besitter stor kundbas som kan vara intresserade av Medius produkter 

 
Antal Procent Valid Procent 

Kumulativ 

procent 

Valid 3 1 5,6 5,6 5,6 

4 2 11,1 11,1 16,7 

5 3 16,7 16,7 33,3 

6 6 33,3 33,3 66,7 

Instämmer helt 6 33,3 33,3 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

Stort kunnande inom ekonomisystem 

 
Antal Procent Valid Procent 

Kumulativ 

procent 

Valid 2 4 22,2 22,2 22,2 

3 4 22,2 22,2 44,4 

4 6 33,3 33,3 77,8 

5 3 16,7 16,7 94,4 

6 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

Presenterar kontinuerligt Medius produkter 

 
Antal Procent Valid Procent 

Kumulativ 

procent 

Valid Instämmer inte alls 2 11,1 11,1 11,1 

2 2 11,1 11,1 22,2 

3 5 27,8 27,8 50,0 

4 1 5,6 5,6 55,6 

5 3 16,7 16,7 72,2 

6 4 22,2 22,2 94,4 

Instämmer helt 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

  



 
 

Egna organisationen och Medius vill göra saker på olika sätt 

 
Antal Procent Valid Procent 

Kumulativ 

procent 

Valid Instämmer inte alls 1 5,6 5,9 5,9 

2 5 27,8 29,4 35,3 

3 5 27,8 29,4 64,7 

4 2 11,1 11,8 76,5 

6 2 11,1 11,8 88,2 

Instämmer helt 2 11,1 11,8 100,0 

Total 17 94,4 100,0  

Saknas 99 1 5,6   

Total 18 100,0   

 

Överlag lämplig partner till Medius 

 
Antal Procent Valid Procent 

Kumulativ 

procent 

Valid 4 1 5,6 5,9 5,9 

5 4 22,2 23,5 29,4 

6 6 33,3 35,3 64,7 

Instämmer helt 6 33,3 35,3 100,0 

Total 17 94,4 100,0  

Saknas 0 1 5,6   

Total 18 100,0   

 

Håller vad som utlovats till kund 

 
Antal Procent Valid Procent 

Kumulativ 

procent 

Valid 4 3 16,7 20,0 20,0 

5 3 16,7 20,0 40,0 

6 2 11,1 13,3 53,3 

Instämmer helt 7 38,9 46,7 100,0 

Total 15 83,3 100,0  

Saknas 0 2 11,1   

99 1 5,6   

Total 3 16,7   

Total 18 100,0   

 

 

 



 
 

 

Håller vad som utlovats till Medius 

 
Antal Procent Valid Procent 

Kumulativ 

procent 

Valid 3 1 5,6 5,9 5,9 

4 2 11,1 11,8 17,6 

6 3 16,7 17,6 35,3 

Instämmer helt 11 61,1 64,7 100,0 

Total 17 94,4 100,0  

Saknas 99 1 5,6   

Total 18 100,0   

 

Tagit del av känslig information 

 
Antal Procent Valid Procent 

Kumulativ 

procent 

Valid Instämmer inte alls 5 27,8 35,7 35,7 

2 2 11,1 14,3 50,0 

3 2 11,1 14,3 64,3 

4 3 16,7 21,4 85,7 

6 1 5,6 7,1 92,9 

Instämmer helt 1 5,6 7,1 100,0 

Total 14 77,8 100,0  

Saknas 0 3 16,7   

99 1 5,6   

Total 4 22,2   

Total 18 100,0   

 

Överlag bidragande till ökande risker för Medius 

 
Antal Procent Valid Procent 

Kumulativ 

procent 

Valid Instämmer inte alls 9 50,0 60,0 60,0 

2 3 16,7 20,0 80,0 

5 2 11,1 13,3 93,3 

Instämmer helt 1 5,6 6,7 100,0 

Total 15 83,3 100,0  

Saknas 0 2 11,1   

99 1 5,6   

Total 3 16,7   

Total 18 100,0   

 



 
 

 

Använder lärdomar från utbildning 

 
Antal Procent Valid Procent 

Kumulativ 

procent 

Valid 2 3 16,7 17,6 17,6 

4 1 5,6 5,9 23,5 

5 4 22,2 23,5 47,1 

6 8 44,4 47,1 94,1 

Instämmer helt 1 5,6 5,9 100,0 

Total 17 94,4 100,0  

Saknas 99 1 5,6   

Total 18 100,0   

 

Lätt att förstå utbildningen 

 
Antal Procent Valid Procent 

Kumulativ 

procent 

Valid 2 1 5,6 6,7 6,7 

3 4 22,2 26,7 33,3 

5 7 38,9 46,7 80,0 

6 3 16,7 20,0 100,0 

Total 15 83,3 100,0  

Saknas 0 2 11,1   

99 1 5,6   

Total 3 16,7   

Total 18 100,0   

 

Använder aktivt informationsmaterial från Medius 

 
Antal Procent Valid Procent 

Kumulativ 

procent 

Valid Instämmer inte alls 5 27,8 27,8 27,8 

3 1 5,6 5,6 33,3 

4 5 27,8 27,8 61,1 

5 3 16,7 16,7 77,8 

6 1 5,6 5,6 83,3 

Instämmer helt 3 16,7 16,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

 



 
 

 

Lätt att hitta eftersökt information från Medius 

 
Antal Procent Valid Procent 

Kumulativ 

procent 

Valid Instämmer inte alls 2 11,1 12,5 12,5 

2 1 5,6 6,3 18,8 

3 3 16,7 18,8 37,5 

4 6 33,3 37,5 75,0 

5 2 11,1 12,5 87,5 

6 2 11,1 12,5 100,0 

Total 16 88,9 100,0  

Saknas 0 2 11,1   

Total 18 100,0   

 

Överlag tillräckligt med kunskaper om Medius produkter 

 
Antal Procent Valid Procent 

Kumulativ 

procent 

Valid Instämmer inte alls 1 5,6 5,6 5,6 

2 3 16,7 16,7 22,2 

3 2 11,1 11,1 33,3 

4 3 16,7 16,7 50,0 

5 3 16,7 16,7 66,7 

6 6 33,3 33,3 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

Tydliga försäljningsmål 

 
Antal Procent Valid Procent 

Kumulativ 

procent 

Valid Instämmer inte alls 2 11,1 12,5 12,5 

2 3 16,7 18,8 31,3 

3 3 16,7 18,8 50,0 

4 5 27,8 31,3 81,3 

5 2 11,1 12,5 93,8 

6 1 5,6 6,3 100,0 

Total 16 88,9 100,0  

Saknas 0 1 5,6   

99 1 5,6   

Total 2 11,1   

Total 18 100,0   



 
 

 

Utvärderad efter hur försäljningsresultat av Medius produkter uppnåtts 

 
Antal Procent Valid Procent 

Kumulativ 

procent 

Valid Instämmer inte alls 3 16,7 20,0 20,0 

2 2 11,1 13,3 33,3 

3 6 33,3 40,0 73,3 

4 3 16,7 20,0 93,3 

Instämmer helt 1 5,6 6,7 100,0 

Total 15 83,3 100,0  

Saknas 99 3 16,7   

Total 18 100,0   

 

Kontinuerlig feedback från Medius 

 
Antal Procent Valid Procent 

Kumulativ 

procent 

Valid Instämmer inte alls 4 22,2 25,0 25,0 

2 3 16,7 18,8 43,8 

3 6 33,3 37,5 81,3 

5 3 16,7 18,8 100,0 

Total 16 88,9 100,0  

Saknas 0 1 5,6   

99 1 5,6   

Total 2 11,1   

Total 18 100,0   

 

Överlag bra utvärdering och uppföljning 

 
Antal Procent Valid Procent 

Kumulativ 

procent 

Valid Instämmer inte alls 3 16,7 21,4 21,4 

2 1 5,6 7,1 28,6 

3 5 27,8 35,7 64,3 

4 2 11,1 14,3 78,6 

5 1 5,6 7,1 85,7 

Instämmer helt 2 11,1 14,3 100,0 

Total 14 77,8 100,0  

Saknas 99 4 22,2   

Total 18 100,0   

 



 
 

 

Ersättning är primära motivationskällan 

 
Antal Procent Valid Procent 

Kumulativ 

procent 

Valid Instämmer inte alls 1 5,6 5,9 5,9 

3 1 5,6 5,9 11,8 

4 3 16,7 17,6 29,4 

5 3 16,7 17,6 47,1 

6 8 44,4 47,1 94,1 

Instämmer helt 1 5,6 5,9 100,0 

Total 17 94,4 100,0  

Saknas 99 1 5,6   

Total 18 100,0   

 

Fokus på produkter som snabbt och enkelt genererar provision 

 
Antal Procent Valid Procent 

Kumulativ 

procent 

Valid 2 2 11,1 11,8 11,8 

3 4 22,2 23,5 35,3 

4 5 27,8 29,4 64,7 

5 4 22,2 23,5 88,2 

6 1 5,6 5,9 94,1 

Instämmer helt 1 5,6 5,9 100,0 

Total 17 94,4 100,0  

Saknas 99 1 5,6   

Total 18 100,0   

Medius produkter är lättsålda 

 
Antal Procent Valid Procent 

Kumulativ 

procent 

Valid Instämmer inte alls 1 5,6 6,3 6,3 

2 3 16,7 18,8 25,0 

3 5 27,8 31,3 56,3 

4 3 16,7 18,8 75,0 

5 3 16,7 18,8 93,8 

6 1 5,6 6,3 100,0 

Total 16 88,9 100,0  

Saknas 0 1 5,6   

99 1 5,6   

Total 2 11,1   



 
 

Fokus på produkter som snabbt och enkelt genererar provision 

 
Antal Procent Valid Procent 

Kumulativ 

procent 

Valid 2 2 11,1 11,8 11,8 

3 4 22,2 23,5 35,3 

4 5 27,8 29,4 64,7 

5 4 22,2 23,5 88,2 

6 1 5,6 5,9 94,1 

Instämmer helt 1 5,6 5,9 100,0 

Total 17 94,4 100,0  

Saknas 99 1 5,6   

Total 18 100,0   

 

Lägger fokus dagligen på att sälja Medius produkter 

 
Antal Procent Valid Procent 

Kumulativ 

procent 

Valid Instämmer inte alls 3 16,7 18,8 18,8 

2 1 5,6 6,3 25,0 

3 4 22,2 25,0 50,0 

4 4 22,2 25,0 75,0 

5 3 16,7 18,8 93,8 

Instämmer helt 1 5,6 6,3 100,0 

Total 16 88,9 100,0  

Saknas 99 2 11,1   

Total 18 100,0   

 

Överlag anser att kompensationen är skälig 

 
Antal Procent Valid Procent 

Kumulativ 

procent 

Valid 2 2 11,1 13,3 13,3 

4 3 16,7 20,0 33,3 

5 6 33,3 40,0 73,3 

6 4 22,2 26,7 100,0 

Total 15 83,3 100,0  

Saknas 0 2 11,1   

99 1 5,6   

Total 3 16,7   

Total 18 100,0   

 



 
 

Vet vem på Medius som ska kontaktas 

 
Antal Procent Valid Procent 

Kumulativ 

procent 

Valid Instämmer inte alls 1 5,6 5,6 5,6 

2 2 11,1 11,1 16,7 

3 1 5,6 5,6 22,2 

5 4 22,2 22,2 44,4 

6 3 16,7 16,7 61,1 

Instämmer helt 7 38,9 38,9 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

Enkelt att få kontakt med ansvariga på Medius 

 
Antal Procent Valid Procent 

Kumulativ 

procent 

Valid Instämmer inte alls 1 5,6 5,9 5,9 

2 1 5,6 5,9 11,8 

3 3 16,7 17,6 29,4 

4 1 5,6 5,9 35,3 

5 4 22,2 23,5 58,8 

6 6 33,3 35,3 94,1 

Instämmer helt 1 5,6 5,9 100,0 

Total 17 94,4 100,0  

Saknas 0 1 5,6   

Total 18 100,0   

 

Använder kontinuerligt Medius experthjälp 

 
Antal Procent Valid Procent 

Kumulativ 

procent 

Valid Instämmer inte alls 1 5,6 5,9 5,9 

2 2 11,1 11,8 17,6 

4 2 11,1 11,8 29,4 

5 3 16,7 17,6 47,1 

6 2 11,1 11,8 58,8 

Instämmer helt 7 38,9 41,2 100,0 

Total 17 94,4 100,0  

Saknas 0 1 5,6   

Total 18 100,0   

Överlag bra stöd och kontaktmöjligheter 



 
 

 
Antal Procent Valid Procent 

Kumulativ 

procent 

Valid Instämmer inte alls 1 5,6 5,9 5,9 

2 1 5,6 5,9 11,8 

3 2 11,1 11,8 23,5 

4 3 16,7 17,6 41,2 

5 2 11,1 11,8 52,9 

6 7 38,9 41,2 94,1 

Instämmer helt 1 5,6 5,9 100,0 

Total 17 94,4 100,0  

Saknas 0 1 5,6   

Total 18 100,0   

Tydliga riktlinjer från Medius 

 
Antal Procent Valid Procent 

Kumulativ 

procent 

Valid Instämmer inte alls 2 11,1 12,5 12,5 

2 3 16,7 18,8 31,3 

3 1 5,6 6,3 37,5 

4 6 33,3 37,5 75,0 

5 4 22,2 25,0 100,0 

Total 16 88,9 100,0  

Saknas 99 2 11,1   

Total 18 100,0   

Använder erhållet material från Medius  

 
Antal Procent Valid Procent 

Kumulativ 

procent 

Valid Instämmer inte alls 3 16,7 17,6 17,6 

2 1 5,6 5,9 23,5 

3 2 11,1 11,8 35,3 

4 3 16,7 17,6 52,9 

5 3 16,7 17,6 70,6 

6 1 5,6 5,9 76,5 

Instämmer helt 4 22,2 23,5 100,0 

Total 17 94,4 100,0  

Saknas 99 1 5,6   

Total 18 100,0   

 

  



 
 

Överlag följer riktlinjer från Medius 

 
Antal Procent Valid Procent 

Kumulativ 

procent 

Valid 2 2 11,1 13,3 13,3 

3 1 5,6 6,7 20,0 

4 1 5,6 6,7 26,7 

5 4 22,2 26,7 53,3 

6 2 11,1 13,3 66,7 

Instämmer helt 5 27,8 33,3 100,0 

Total 15 83,3 100,0  

Saknas 0 2 11,1   

99 1 5,6   

Total 3 16,7   

Total 18 100,0   

 

Konkurrerar ofta med andra försäljare av Medius produkter 

 
Antal Procent Valid Procent 

Kumulativ 

procent 

Valid Instämmer inte alls 3 16,7 17,6 17,6 

2 4 22,2 23,5 41,2 

3 3 16,7 17,6 58,8 

4 3 16,7 17,6 76,5 

5 1 5,6 5,9 82,4 

6 3 16,7 17,6 100,0 

Total 17 94,4 100,0  

Saknas 99 1 5,6   

Total 18 100,0   

 

Andra säljare får säljorder genom egna arbetsinsatsen 

 
Antal Procent Valid Procent 

Kumulativ 

procent 

Valid Instämmer inte alls 4 22,2 28,6 28,6 

2 4 22,2 28,6 57,1 

5 6 33,3 42,9 100,0 

Total 14 77,8 100,0  

Saknas 0 1 5,6   

99 3 16,7   

Total 4 22,2   

Total 18 100,0   



 
 

 

 

Underminerar andra säljare av Medius produkter 

 
Antal Procent Valid Procent 

Kumulativ 

procent 

Valid Instämmer inte alls 9 50,0 64,3 64,3 

2 3 16,7 21,4 85,7 

3 1 5,6 7,1 92,9 

5 1 5,6 7,1 100,0 

Total 14 77,8 100,0  

Saknas 99 4 22,2   

Total 18 100,0   

 

 

 

Klar policy om vilka kundsegmentering 

 
Antal Procent Valid Procent 

Kumulativ 

procent 

Valid Instämmer inte alls 3 16,7 21,4 21,4 

2 6 33,3 42,9 64,3 

3 3 16,7 21,4 85,7 

4 1 5,6 7,1 92,9 

5 1 5,6 7,1 100,0 

Total 14 77,8 100,0  

Saknas 0 2 11,1   

99 2 11,1   

Total 4 22,2   

Total 18 100,0   

 

  



 
 

 

Klar policy om kundägarskap 

 
Antal Procent Valid Procent 

Kumulativ 

procent 

Valid Instämmer inte alls 3 16,7 21,4 21,4 

2 7 38,9 50,0 71,4 

3 2 11,1 14,3 85,7 

5 1 5,6 7,1 92,9 

Instämmer helt 1 5,6 7,1 100,0 

Total 14 77,8 100,0  

Saknas 0 2 11,1   

99 2 11,1   

Total 4 22,2   

Total 18 100,0   

  



 
 

Medius erbjuder samma experthjälp till alla säljare 

 
Antal Procent Valid Procent 

Kumulativ 

procent 

Valid Instämmer inte alls 1 5,6 14,3 14,3 

2 1 5,6 14,3 28,6 

4 3 16,7 42,9 71,4 

5 1 5,6 14,3 85,7 

6 1 5,6 14,3 100,0 

Total 7 38,9 100,0  

Saknas 0 9 50,0   

99 2 11,1   

Total 11 61,1   

Total 18 100,0   

Överlag bra intern konkurrenshantering av Medius 

 
Antal Procent Valid Procent 

Kumulativ 

procent 

Valid Instämmer inte alls 1 5,6 12,5 12,5 

2 2 11,1 25,0 37,5 

3 2 11,1 25,0 62,5 

4 2 11,1 25,0 87,5 

5 1 5,6 12,5 100,0 

Total 8 44,4 100,0  

Saknas 0 6 33,3   

99 4 22,2   

Total 10 55,6   

Total 18 100,0   

Erhåller stor kunskap om kundernas behov 

 
Antal Procent Valid Procent 

Kumulativ 

procent 

Valid Instämmer inte alls 1 5,6 5,9 5,9 

2 1 5,6 5,9 11,8 

3 1 5,6 5,9 17,6 

4 4 22,2 23,5 41,2 

5 5 27,8 29,4 70,6 

6 4 22,2 23,5 94,1 

Instämmer helt 1 5,6 5,9 100,0 

Total 17 94,4 100,0  

Saknas 0 1 5,6   

Total 18 100,0   



 
 

 

Medius efterfrågar kunskap om kundernas behov 

 
Antal Procent Valid Procent 

Kumulativ 

procent 

Valid Instämmer inte alls 2 11,1 15,4 15,4 

2 1 5,6 7,7 23,1 

3 1 5,6 7,7 30,8 

4 4 22,2 30,8 61,5 

5 2 11,1 15,4 76,9 

6 3 16,7 23,1 100,0 

Total 13 72,2 100,0  

Saknas 0 2 11,1   

99 3 16,7   

Total 5 27,8   

Total 18 100,0   

För kontinuerligt vidare kundsynpunkter till Medius 

 
Antal Procent Valid Procent 

Kumulativ 

procent 

Valid Instämmer inte alls 1 5,6 6,3 6,3 

2 2 11,1 12,5 18,8 

3 1 5,6 6,3 25,0 

4 2 11,1 12,5 37,5 

5 3 16,7 18,8 56,3 

6 5 27,8 31,3 87,5 

Instämmer helt 2 11,1 12,5 100,0 

Total 16 88,9 100,0  

Saknas 99 2 11,1   

Total 18 100,0   

  



 
 

Överlag bidrar till Medius kunskap om kunders behov 

 
Antal Procent Valid Procent 

Kumulativ 

procent 

Valid Instämmer inte alls 1 5,6 5,9 5,9 

2 1 5,6 5,9 11,8 

3 3 16,7 17,6 29,4 

4 3 16,7 17,6 47,1 

5 6 33,3 35,3 82,4 

6 2 11,1 11,8 94,1 

Instämmer helt 1 5,6 5,9 100,0 

Total 17 94,4 100,0  

Saknas 0 1 5,6   

Total 18 100,0   

Medius överlagt en bra partner 

 
Antal Procent Valid Procent 

Kumulativ 

procent 

Valid Instämmer inte alls 1 5,6 5,6 5,6 

3 1 5,6 5,6 11,1 

4 2 11,1 11,1 22,2 

5 4 22,2 22,2 44,4 

6 10 55,6 55,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 
 

  



 
 

Bilaga 7 - Korrelationer 

Correlations 

 Överlag 

lämplig 

partner till 

Medius 

Besitter stor 

kundbas 

som kan 

vara 

intresserade 

av Medius 

produkter 

Stort 

kunnande 

inom 

ekonomisyst

em 

Presenterar 

kontinuerligt 

Medius 

produkter 

Egna 

organisation

en och 

Medius vill 

göra saker 

på olika sätt 

Överlag lämplig 

partner till Medius 

Pearson 

Correlation 

1 ,455 ,340 ,265 -,171 

Sig. (2-tailed)  ,067 ,182 ,304 ,528 

N 17 17 17 17 16 

Besitter stor kundbas 

som kan vara 

intresserade av 

Medius produkter 

Pearson 

Correlation 

,455 1 ,140 ,592
**
 ,349 

Sig. (2-tailed) ,067  ,581 ,010 ,169 

N 17 18 18 18 17 

Stort kunnande inom 

ekonomisystem 

Pearson 

Correlation 

,340 ,140 1 ,518
*
 -,404 

Sig. (2-tailed) ,182 ,581  ,028 ,107 

N 17 18 18 18 17 

Presenterar 

kontinuerligt Medius 

produkter 

Pearson 

Correlation 

,265 ,592
**
 ,518

*
 1 -,034 

Sig. (2-tailed) ,304 ,010 ,028  ,897 

N 17 18 18 18 17 

Egna organisationen 

och Medius vill göra 

saker på olika sätt 

Pearson 

Correlation 

-,171 ,349 -,404 -,034 1 

Sig. (2-tailed) ,528 ,169 ,107 ,897  

N 16 17 17 17 17 

 

Correlations 

 

Överlag 

bidragande till 

ökande risker 

för Medius 

Håller vad 

som utlovats 

till kund 

Håller vad 

som utlovats 

till Medius 

Tagit del av 

känslig 

information 

Överlag bidragande till 

ökande risker för Medius 

Pearson 

Correlation 

1 ,037 ,161 ,748
**
 

Sig. (2-tailed)  ,899 ,568 ,002 

N 15 14 15 14 



 
 

Håller vad som utlovats 

till kund 

Pearson 

Correlation 

,037 1 -,294 -,096 

Sig. (2-tailed) ,899  ,287 ,755 

N 14 15 15 13 

Håller vad som utlovats 

till Medius 

Pearson 

Correlation 

,161 -,294 1 ,111 

Sig. (2-tailed) ,568 ,287  ,706 

N 15 15 17 14 

Tagit del av känslig 

information 

Pearson 

Correlation 

,748
**
 -,096 ,111 1 

Sig. (2-tailed) ,002 ,755 ,706  

N 14 13 14 14 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 

Överlag 

tillräckligt 

med 

kunskape

r om 

Medius 

produkter 

Använder 

lärdomar 

från 

utbildning 

Lätt att 

förstå 

utbildning

en 

Använder 

aktivit 

informatio

nsmaterial 

från 

Medius 

Lätt att 

hitta 

eftersökt 

informatio

n från 

Medius 

Överlag tillräckligt 

med kunskaper 

om Medius 

produkter 

Pearson 

Correlation 

1 ,500
*
 ,813

**
 ,454 ,307 

Sig. (2-tailed)  ,041 ,000 ,058 ,248 

N 18 17 15 18 16 

Använder 

lärdomar från 

utbildning 

Pearson 

Correlation 

,500
*
 1 ,718

**
 ,436 ,251 

Sig. (2-tailed) ,041  ,003 ,080 ,366 

N 17 17 15 17 15 

Lätt att förstå 

utbildningen 

Pearson 

Correlation 

,813
**
 ,718

**
 1 ,611

*
 ,502 

Sig. (2-tailed) ,000 ,003  ,016 ,080 

N 15 15 15 15 13 

Använder aktivit 

informationsmateri

al från Medius 

Pearson 

Correlation 

,454 ,436 ,611
*
 1 ,758

**
 

Sig. (2-tailed) ,058 ,080 ,016  ,001 

N 18 17 15 18 16 



 
 

Lätt att hitta 

eftersökt 

information från 

Medius 

Pearson 

Correlation 

,307 ,251 ,502 ,758
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,248 ,366 ,080 ,001  

N 16 15 13 16 16 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 
Överlag bra 

utvärdering 

och 

uppföljning 

Tydliga 

försäljnings

mål 

Utvärderad 

efter 

försäljningsr

esultat av 

Medius 

produkter 

Kontinuerlig 

feedback 

från Medius 

Överlag bra 

utvärdering och 

uppföljning 

Pearson 

Correlation 

1 ,814
**
 ,391 ,674

*
 

Sig. (2-tailed)  ,001 ,186 ,012 

N 14 13 13 13 

Tydliga 

försäljningsmål 

Pearson 

Correlation 

,814
**
 1 ,691

**
 ,697

**
 

Sig. (2-tailed) ,001  ,006 ,006 

N 13 16 14 14 

Utvärderad efter hur 

försäljningsresultat av 

Medius produkter 

uppnås 

Pearson 

Correlation 

,391 ,691
**
 1 ,654

*
 

Sig. (2-tailed) ,186 ,006  ,011 

N 13 14 15 14 

Kontinuerlig feedback 

från Medius 

Pearson 

Correlation 

,674
*
 ,697

**
 ,654

*
 1 

Sig. (2-tailed) ,012 ,006 ,011  

N 13 14 14 16 

 

Correlations 



 
 

 

Överlag 

anser att 

kompen

sationen 

är skälig 

Ersättni

ng är 

primära 

motivati

onskälla

n 

Fokus 

på 

produkte

r som 

snabbt 

och 

enkelt 

generer

ar 

provisio

n 

Medius 

produkte

r är 

lättsålda 

Lägger 

fokus 

dagligen 

på att 

sälja 

Medius 

produkte

r 

Överlag anser 

att 

kompensatione

n är skälig 

Pearson 

Correlation 

1 ,020 ,032 ,196 -,095 

Sig. (2-

tailed) 
 

,943 ,911 ,484 ,746 

N 15 15 15 15 14 

Ersättning är 

primära 

motivationskäll

an 

Pearson 

Correlation 

,020 1 -,128 -,552
*
 -,132 

Sig. (2-

tailed) 

,943 
 

,625 ,027 ,625 

N 15 17 17 16 16 

Fokus på 

produkter som 

snabbt och 

enkelt 

genererar 

provision 

Pearson 

Correlation 

,032 -,128 1 -,176 -,233 

Sig. (2-

tailed) 

,911 ,625 
 

,515 ,384 

N 15 17 17 16 16 

Medius 

produkter är 

lättsålda 

Pearson 

Correlation 

,196 -,552
*
 -,176 1 ,778

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,484 ,027 ,515 
 

,001 

N 15 16 16 16 15 

Lägger fokus 

dagligen på att 

sälja Medius 

produkter 

Pearson 

Correlation 

-,095 -,132 -,233 ,778
**
 1 

Sig. (2-

tailed) 

,746 ,625 ,384 ,001 
 

N 14 16 16 15 16 



 
 

Correlations 

 

Överlag 

anser att 

kompen

sationen 

är skälig 

Ersättni

ng är 

primära 

motivati

onskälla

n 

Fokus 

på 

produkte

r som 

snabbt 

och 

enkelt 

generer

ar 

provisio

n 

Medius 

produkte

r är 

lättsålda 

Lägger 

fokus 

dagligen 

på att 

sälja 

Medius 

produkte

r 

Överlag anser 

att 

kompensatione

n är skälig 

Pearson 

Correlation 

1 ,020 ,032 ,196 -,095 

Sig. (2-

tailed) 
 

,943 ,911 ,484 ,746 

N 15 15 15 15 14 

Ersättning är 

primära 

motivationskäll

an 

Pearson 

Correlation 

,020 1 -,128 -,552
*
 -,132 

Sig. (2-

tailed) 

,943 
 

,625 ,027 ,625 

N 15 17 17 16 16 

Fokus på 

produkter som 

snabbt och 

enkelt 

genererar 

provision 

Pearson 

Correlation 

,032 -,128 1 -,176 -,233 

Sig. (2-

tailed) 

,911 ,625 
 

,515 ,384 

N 15 17 17 16 16 

Medius 

produkter är 

lättsålda 

Pearson 

Correlation 

,196 -,552
*
 -,176 1 ,778

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,484 ,027 ,515 
 

,001 

N 15 16 16 16 15 

Lägger fokus 

dagligen på att 

sälja Medius 

produkter 

Pearson 

Correlation 

-,095 -,132 -,233 ,778
**
 1 

Sig. (2-

tailed) 

,746 ,625 ,384 ,001 
 

N 14 16 16 15 16 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 



 
 

Correlations 

 

Överlag bra 

stöd och 

kontaktmöjli

gheter 

Vet vem på 

Medius som 

ska 

kontaktas 

Enkelt att få 

kontakt med 

ansvariga 

på Medius 

Använder 

kontinuerligt 

Medius 

experthjälp 

Överlag bra stöd och 

kontaktmöjligheter 

Pearson 

Correlation 

1 ,846
**
 ,858

**
 ,830

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 

N 17 17 17 17 

Vet vem på Medius 

som ska kontaktas 

Pearson 

Correlation 

,846
**
 1 ,833

**
 ,855

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 

N 17 18 17 17 

Enkelt att få kontakt 

med ansvariga på 

Medius 

Pearson 

Correlation 

,858
**
 ,833

**
 1 ,776

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 

N 17 17 17 17 

Använder 

kontinuerligt Medius 

experthjälp 

Pearson 

Correlation 

,830
**
 ,855

**
 ,776

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 17 17 17 17 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 

Överlag 

följer 

riktlinjer 

från 

Medius 

Tydliga 

riktlinjer 

från 

Medius 

Använder 

erhållet 

material 

från 

Medius  

Överlag följer 

riktlinjer från 

Medius 

Pearson 

Correlation 

1 ,748
**
 ,824

**
 

Sig. (2-tailed)  ,001 ,000 

N 15 15 15 

Tydliga riktlinjer 

från Medius 

Pearson 

Correlation 

,748
**
 1 ,607

*
 

Sig. (2-tailed) ,001  ,013 

N 15 16 16 

Använder erhållet 

material från 

Medius  

Pearson 

Correlation 

,824
**
 ,607

*
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,013  

N 15 16 17 



 
 

Correlations 

 

Överlag 

anser att 

kompen

sationen 

är skälig 

Ersättni

ng är 

primära 

motivati

onskälla

n 

Fokus 

på 

produkte

r som 

snabbt 

och 

enkelt 

generer

ar 

provisio

n 

Medius 

produkte

r är 

lättsålda 

Lägger 

fokus 

dagligen 

på att 

sälja 

Medius 

produkte

r 

Överlag anser 

att 

kompensatione

n är skälig 

Pearson 

Correlation 

1 ,020 ,032 ,196 -,095 

Sig. (2-

tailed) 
 

,943 ,911 ,484 ,746 

N 15 15 15 15 14 

Ersättning är 

primära 

motivationskäll

an 

Pearson 

Correlation 

,020 1 -,128 -,552
*
 -,132 

Sig. (2-

tailed) 

,943 
 

,625 ,027 ,625 

N 15 17 17 16 16 

Fokus på 

produkter som 

snabbt och 

enkelt 

genererar 

provision 

Pearson 

Correlation 

,032 -,128 1 -,176 -,233 

Sig. (2-

tailed) 

,911 ,625 
 

,515 ,384 

N 15 17 17 16 16 

Medius 

produkter är 

lättsålda 

Pearson 

Correlation 

,196 -,552
*
 -,176 1 ,778

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,484 ,027 ,515 
 

,001 

N 15 16 16 16 15 

Lägger fokus 

dagligen på att 

sälja Medius 

produkter 

Pearson 

Correlation 

-,095 -,132 -,233 ,778
**
 1 

Sig. (2-

tailed) 

,746 ,625 ,384 ,001 
 

N 14 16 16 15 16 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Correlations 



 
 

 

Överlag 

bra intern 

konkurre

nshanteri

ng av 

Medius 

Konkurre

rar ofta 

med 

andra 

försäljare 

av 

Medius 

produkter 

Andra 

säljare 

får 

säljorder 

genom 

egna 

arbetsins

atsen 

Undermin

erar 

andra 

säljare av 

Medius 

produkter 

Klar 

policy om 

vilka 

kundseg

menterin

g 

Klar 

policy om 

kundägar

skap 

Medius 

erbjuder 

samma 

experthjä

lp till alla 

säljare 

Överlag bra 

intern 

konkurrenshante

ring av Medius 

Pearson 

Correlation 

1 -,258 -,175 ,116 ,838
**
 ,766

*
 ,812

*
 

Sig. (2-tailed)  ,576 ,707 ,853 ,009 ,027 ,049 

N 8 7 7 5 8 8 6 

Konkurrerar ofta 

med andra 

försäljare av 

Medius produkter 

Pearson 

Correlation 

-,258 1 ,773
**
 ,291 -,312 ,426 -,388 

Sig. (2-tailed) ,576  ,001 ,313 ,300 ,146 ,447 

N 7 17 14 14 13 13 6 

Andra säljare får 

säljorder genom 

egna 

arbetsinsatsen 

Pearson 

Correlation 

-,175 ,773
**
 1 ,253 -,066 ,242 -,600 

Sig. (2-tailed) ,707 ,001  ,428 ,838 ,449 ,208 

N 7 14 14 12 12 12 6 

Underminerar 

andra säljare av 

Medius produkter 

Pearson 

Correlation 

,116 ,291 ,253 1 -,323 -,013 ,691 

Sig. (2-tailed) ,853 ,313 ,428  ,332 ,970 ,196 

N 5 14 12 14 11 11 5 

Klar policy om 

vilka 

kundsegmenterin

g 

Pearson 

Correlation 

,838
**
 -,312 -,066 -,323 1 ,283 ,618 

Sig. (2-tailed) ,009 ,300 ,838 ,332  ,349 ,191 

N 8 13 12 11 14 13 6 

Klar policy om 

kundägarskap 

Pearson 

Correlation 

,766
*
 ,426 ,242 -,013 ,283 1 ,618 

Sig. (2-tailed) ,027 ,146 ,449 ,970 ,349  ,191 

N 8 13 12 11 13 14 6 

Medius erbjuder 

samma 

experthjälp till 

alla säljare 

Pearson 

Correlation 

,812
*
 -,388 -,600 ,691 ,618 ,618 1 

Sig. (2-tailed) ,049 ,447 ,208 ,196 ,191 ,191  

N 6 6 6 5 6 6 7 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Correlations 



 
 

 

Överlag 

bidrar 

till 

Medius 

kunska

p om 

kunders 

behov 

Erhåller 

stor 

kunska

p om 

kundern

as 

behov 

Medius 

efterfrå

gar 

kunska

p om 

kundern

as 

behov 

För 

kontinu

erligt 

vidare 

kundsy

npunkte

r till 

Medius 

Överlag bidrar 

till Medius 

kunskap om 

kunders behov 

Pearson 

Correlation 

1 ,367 ,652
*
 ,458 

Sig. (2-

tailed) 
 

,162 ,022 ,086 

N 17 16 12 15 

Erhåller stor 

kunskap om 

kundernas 

behov 

Pearson 

Correlation 

,367 1 ,217 ,515
*
 

Sig. (2-

tailed) 

,162 
 

,477 ,049 

N 16 17 13 15 

Medius 

efterfrågar 

kunskap om 

kundernas 

behov 

Pearson 

Correlation 

,652
*
 ,217 1 ,272 

Sig. (2-

tailed) 

,022 ,477 
 

,368 

N 12 13 13 13 

För 

kontinuerligt 

vidare 

kundsynpunkt

er till Medius 

Pearson 

Correlation 

,458 ,515
*
 ,272 1 

Sig. (2-

tailed) 

,086 ,049 ,368 
 

N 15 15 13 16 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 
Medius 

överla

gt en 

bra 

partner 

Överla

g 

lämplig 

partner 

till 

Medius 

Överla

g 

bidrag

ande 

till 

ökand

e 

risker 

för 

Medius 

Överla

g bra 

utvärd

ering 

och 

uppfölj

ning 

Överla

g 

tillräckl

igt 

med 

kunska

per om 

Medius 

produk

ter 

Överla

g 

anser 

att 

kompe

nsation

en är 

skälig 

Överla

g bra 

stöd 

och 

kontakt

möjligh

eter 

Överla

g följer 

riktlinje

r från 

Medius 

Överla

g bra 

intern 

konkur

rensha

ntering 

av 

Medius 

Överla

g 

bidrar 

till 

Medius 

kunska

p om 

kunder

s 

behov 



 
 

Medius 

överlagt en 

bra partner 

Pearson 

Correlatio

n 

1 ,288 -,173 ,460 ,318 ,161 ,660
**
 ,362 ,747

*
 ,388 

Sig. (2-

tailed) 
 

,262 ,537 ,098 ,199 ,566 ,004 ,185 ,033 ,124 

N 18 17 15 14 18 15 17 15 8 17 

Överlag 

lämplig 

partner till 

Medius 

Pearson 

Correlatio

n 

,288 1 -,059 ,535
*
 ,230 ,794

**
 ,142 ,138 ,183 ,263 

Sig. (2-

tailed) 

,262 
 

,842 ,049 ,374 ,001 ,600 ,637 ,694 ,325 

N 17 17 14 14 17 14 16 14 7 16 

Överlag 

bidragande 

till ökande 

risker för 

Medius 

Pearson 

Correlatio

n 

-,173 -,059 1 ,093 ,458 -,129 ,128 ,097 -,300 ,204 

Sig. (2-

tailed) 

,537 ,842 
 

,786 ,086 ,674 ,649 ,741 ,514 ,484 

N 15 14 15 11 15 13 15 14 7 14 

Överlag bra 

utvärdering 

och 

uppföljning 

Pearson 

Correlatio

n 

,460 ,535
*
 ,093 1 ,342 ,305 ,380 ,855

**
 ,458 ,285 

Sig. (2-

tailed) 

,098 ,049 ,786 
 

,231 ,311 ,200 ,000 ,302 ,345 

N 14 14 11 14 14 13 13 12 7 13 

Överlag 

tillräckligt 

med 

kunskaper 

om Medius 

produkter 

Pearson 

Correlatio

n 

,318 ,230 ,458 ,342 1 -,046 ,097 ,202 ,000 ,686
**
 

Sig. (2-

tailed) 

,199 ,374 ,086 ,231 
 

,869 ,710 ,470 1,000 ,002 

N 18 17 15 14 18 15 17 15 8 17 

Överlag 

anser att 

kompensatio

nen är skälig 

Pearson 

Correlatio

n 

,161 ,794
**
 -,129 ,305 -,046 1 ,462 ,276 ,375 ,275 

Sig. (2-

tailed) 

,566 ,001 ,674 ,311 ,869 
 

,083 ,362 ,361 ,342 

N 15 14 13 13 15 15 15 13 8 14 

Överlag bra 

stöd och 

kontaktmöjlig

heter 

Pearson 

Correlatio

n 

,660
**
 ,142 ,128 ,380 ,097 ,462 1 ,502 ,743

*
 ,316 

Sig. (2-

tailed) 

,004 ,600 ,649 ,200 ,710 ,083 
 

,057 ,035 ,233 

N 17 16 15 13 17 15 17 15 8 16 



 
 

Överlag 

följer 

riktlinjer från 

Medius 

Pearson 

Correlatio

n 

,362 ,138 ,097 ,855
**
 ,202 ,276 ,502 1 ,674 -,104 

Sig. (2-

tailed) 

,185 ,637 ,741 ,000 ,470 ,362 ,057 
 

,097 ,723 

N 15 14 14 12 15 13 15 15 7 14 

Överlag bra 

intern 

konkurrensh

antering av 

Medius 

Pearson 

Correlatio

n 

,747
*
 ,183 -,300 ,458 ,000 ,375 ,743

*
 ,674 1 ,480 

Sig. (2-

tailed) 

,033 ,694 ,514 ,302 1,000 ,361 ,035 ,097 
 

,275 

N 8 7 7 7 8 8 8 7 8 7 

Överlag 

bidrar till 

Medius 

kunskap om 

kunders 

behov 

Pearson 

Correlatio

n 

,388 ,263 ,204 ,285 ,686
**
 ,275 ,316 -,104 ,480 1 

Sig. (2-

tailed) 

,124 ,325 ,484 ,345 ,002 ,342 ,233 ,723 ,275 
 

N 17 16 14 13 17 14 16 14 7 17 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

 

  



 
 

Bilaga 8 – Regression 
Huvudfrågan mot underliggande blockfrågor 

 

Model Summary 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,996
a
 ,992 ,988 ,229 ,992 240,250 1 2 ,004 

2 1,000
b
 1,000 1,000 ,000 ,008 . 1 1 . 

3 1,000
c
 1,000 . . ,000 . 1 0 . 

a. Predictors: (Constant), Tydliga försäljningsmål 

b. Predictors: (Constant), Tydliga försäljningsmål, Ersättning är primära motivationskällan 

c. Predictors: (Constant), Tydliga försäljningsmål, Ersättning är primära motivationskällan, Stort kunnande 

inom ekonomisystem 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) -,737 ,311  -2,366 ,142   

Tydliga 

försäljningsmål 

1,632 ,105 ,996 15,500 ,004 1,000 1,000 

2 (Constant) 2,000 ,000 
 

9578918,1

70 

,000 
  

Tydliga 

försäljningsmål 

1,333 ,000 ,814 53106305,

114 

,000 ,199 5,014 

Ersättning är primära 

motivationskällan 

-,333 ,000 -,203 -

13276576,

278 

,000 ,199 5,014 

3 (Constant) 2,000 ,000  . .   

Tydliga 

försäljningsmål 

1,333 ,000 ,814 . . ,086 11,611 

Ersättning är primära 

motivationskällan 

-,333 ,000 -,203 . . ,189 5,278 

Stort kunnande inom 

ekonomisystem 

1,911E-15 ,000 ,000 . . ,182 5,500 



 
 

Huvudfrågan mot alla blockfrågor 

Model Summary 

Mod

el R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R 

Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,919

a
 

,844 ,792 1,000 ,844 16,200 1 3 ,028 

2 1,00

0
b
 

1,000 1,000 ,000 ,156 . 1 2 . 

a. Predictors: (Constant), Överlag bra stöd och kontaktmöjligheter 

b. Predictors: (Constant), Överlag bra stöd och kontaktmöjligheter, Överlag bra utvärdering och 

uppföljning 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleran

ce VIF 

1 (Constant) ,100 1,204  ,083 ,939   

Överlag bra 

stöd och 

kontaktmöjlig

heter 

,900 ,224 ,919 4,025 ,028 1,000 1,000 

2 (Constant) ,600 ,000 
 

29683986,5

50 

,000 
  

Överlag bra 

stöd och 

kontaktmöjlig

heter 

1,400 ,000 1,429 234881024,

000 

,000 ,375 2,667 

Överlag bra 

utvärdering 

och 

uppföljning 

-1,000 ,000 -,645 -1,061E8 ,000 ,375 2,667 

a. Dependent Variable: Medius överlagt en bra partner 

 

 

Partnerval – Gick ej att göra en regressionsanalys då ingen variabel korrelerade 

signifikant med blockfrågan.  



 
 

 

  



 
 

 

Riskhantering 

 

Utbildning och informationsmaterial 

Model Summary 

Mode

l R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,725
a
 ,525 ,482 1,170 ,525 12,171 1 11 ,005 

a. Predictors: (Constant), Lätt att förstå utbildningen 

 

 

Model Summary 

Mode

l R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,743
a
 ,553 ,512 1,409 ,553 13,581 1 11 ,004 

a. Predictors: (Constant), Tagit del av känslig information 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) ,138 ,706  ,196 ,848   

Tagit del av känslig 

information 

,742 ,201 ,743 3,685 ,004 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: Överlag bidragande till ökande risker för Medius 

 



 
 

 

Utvärdering och uppföljning 

 

Model Summary 

Mode

l R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,785
a
 ,616 ,573 1,135 ,616 14,423 1 9 ,004 

a. Predictors: (Constant), Tydliga försäljningsmål 

 

 

 

 

 

Ersättning – Gick ej att genomföra eftersom ingen underfråga korrelerade signifikant 

med blockfrågan. 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) -,591 1,398  -,423 ,681   

Lätt att förstå 

utbildningen 

1,045 ,300 ,725 3,489 ,005 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: Överlag tillräckligt med kunskaper om Medius produkter 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) ,032 ,919  ,035 ,973   

Tydliga 

försäljningsmål 

1,048 ,276 ,785 3,798 ,004 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: Överlag bra utvärdering och uppföljning 

 



 
 

  



 
 

 

Stöd och kontakt 

 

Model Summary 

Mode

l R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,858
a
 ,737 ,719 ,894 ,737 42,015 1 15 ,000 

2 ,897
b
 ,804 ,776 ,798 ,067 4,824 1 14 ,045 

a. Predictors: (Constant), Enkelt att få kontakt med ansvariga på Medius 

b. Predictors: (Constant), Enkelt att få kontakt med ansvariga på Medius, Använder kontinuerligt Medius 

experthjälp 

 

 

 

  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleran

ce VIF 

1 (Constant) ,732 ,650  1,126 ,278   

Enkelt att få kontakt 

med ansvariga på 

Medius 

,855 ,132 ,858 6,482 ,000 1,000 1,000 

2 (Constant) ,408 ,599  ,682 ,507   

Enkelt att få kontakt 

med ansvariga på 

Medius 

,537 ,187 ,539 2,873 ,012 ,397 2,516 

Använder 

kontinuerligt 

Medius experthjälp 

,345 ,157 ,412 2,196 ,045 ,397 2,516 

a. Dependent Variable: Överlag bra stöd och kontaktmöjligheter 

 



 
 

 

Styrning och riktlinjer 

Model Summary 

Mod

el R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,824
a
 ,679 ,654 1,047 ,679 27,496 1 13 ,000 

2 ,903
b
 ,816 ,785 ,826 ,137 8,891 1 12 ,011 

a. Predictors: (Constant), Använder erhållet material från Medius  

b. Predictors: (Constant), Använder erhållet material från Medius , Tydliga riktlinjer från Medius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intern konkurrens- Regressionsanalys var inte möjlig. 

 

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleran

ce VIF 

1 (Constant) 2,162 ,639  3,381 ,005   

Använder erhållet 

material från Medius  

,701 ,134 ,824 5,244 ,000 1,000 1,000 

2 (Constant) ,859 ,667  1,286 ,223   

Använder erhållet 

material från Medius  

,507 ,124 ,596 4,087 ,002 ,724 1,382 

Tydliga riktlinjer 

från Medius 

,596 ,200 ,435 2,982 ,011 ,724 1,382 

a. Dependent Variable: Överlag följer riktlinjer från Medius 

 



 
 

 

Informationshantering 

 

 

 

 

 

  

Model Summary 

Mod

el R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,652
a
 ,425 ,368 1,036 ,425 7,399 1 10 ,022 

a. Predictors: (Constant), Medius efterfrågar kunskap om kundernas behov 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) 2,473 ,746  3,313 ,008   

Medius efterfrågar 

kunskap om 

kundernas behov 

,496 ,182 ,652 2,720 ,022 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: Överlag bidrar till Medius kunskap om kunders behov 

 



 
 

Bilaga 9 – ANOVA med bonferronitest   
 

Typ av partner 
 

ANOVA 

Medius överlagt en bra partner 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,778 2 ,889 ,444 ,649 

Within Groups 30,000 15 2,000   

Total 31,778 17    

 

Respondents befattning  

ANOVA 

Medius överlagt en bra partner 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,778 2 ,889 ,444 ,649 

Within Groups 30,000 15 2,000   

Total 31,778 17    

 

Multiple Comparisons 

Medius överlagt en bra partner 

Bonferroni 

(I) 

Respondentens 

befattning   

(J) 

Respondentens 

befattning   

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Säljare Säljchef -,667 1,171 1,000 -4,03 2,69 

Partneransvarig -,917 1,265 1,000 -4,55 2,71 

Säljchef Säljare ,667 1,171 1,000 -2,69 4,03 

Partneransvarig -,250 1,069 1,000 -3,32 2,82 

Partneransvarig Säljare ,917 1,265 1,000 -2,71 4,55 

Säljchef ,250 1,069 1,000 -2,82 3,32 

 

  



 
 

Relationens längd 
För enklare analys har 2-3 år och 3-4 år sammanslagit tills ett värde som motsvarar 

>2 år 

ANOVA 

Medius överlagt en bra partner 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 6,749 2 3,374 1,953 ,179 

Within Groups 24,192 14 1,728   

Total 30,941 16    

 

 

Multiple Comparisons 

Medius överlagt en bra partner 

Bonferroni 

(I) Längd på 

partnerrelation   

(J) Längd på 

partnerrelation   

Mean 

Difference (I-

J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

<1 år 1-2 år ,846 ,998 1,000 -1,87 3,56 

>2 år 2,500 1,315 ,234 -1,07 6,07 

1-2 år <1 år -,846 ,998 1,000 -3,56 1,87 

>2 år 1,654 ,998 ,360 -1,06 4,37 

>2 år <1 år -2,500 1,315 ,234 -6,07 1,07 

1-2 år -1,654 ,998 ,360 -4,37 1,06 

  

  



 
 

Bilaga 10 – Faktoranalys med Cronbach’s Alfa test 
 

Communalities 

 Initial Extraction 

Överlag lämplig partner till 

Medius 

1,000 ,932 

Överlag bidragande till 

ökande risker för Medius 

1,000 ,759 

Överlag tillräckligt med 

kunskaper om Medius 

produkter 

1,000 ,970 

Överlag bra utvärdering och 

uppföljning 

1,000 ,985 

Överlag anser att 

kompensationen är skälig 

1,000 ,884 

Överlag bra stöd och 

kontaktmöjligheter 

1,000 ,886 

Överlag följer riktlinjer från 

Medius 

1,000 ,941 

Överlag bra intern 

konkurrenshantering av 

Medius 

1,000 ,994 

Överlag bidrar till Medius 

kunskap om kunders behob 

1,000 ,935 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

  



 
 

 

  

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % 

1 5,064 56,263 56,263 5,064 56,263 56,263 4,241 47,117 47,117 

2 2,146 23,844 80,107 2,146 23,844 80,107 2,139 23,768 70,886 

3 1,076 11,952 92,058 1,076 11,952 92,058 1,906 21,172 92,058 

4 ,715 7,942 100,000       

5 4,255E-

16 

4,728E-15 100,000 
      

6 1,612E-

16 

1,791E-15 100,000 
      

7 3,845E-

17 

4,272E-16 100,000 
      

8 -

3,055E-

16 

-3,394E-15 100,000 

      

9 -

6,879E-

16 

-7,644E-15 100,000 

      

Extraction Method: Principal Component Analysis. 



 
 

 

 

Rotated Component Matrix
a
 

 
Component 

1 2 3 

Överlag lämplig partner till 

Medius 

    ,960 

Överlag bidragande till 

ökande risker för Medius 

,867     

Överlag tillräckligt med 

kunskaper om Medius 

produkter 

,963     

Överlag bra utvärdering och 

uppföljning 

,893 ,430   

Överlag anser att 

kompensationen är skälig 

  ,484 ,770 

Överlag bra stöd och 

kontaktmöjligheter 

,647 ,622   

Överlag följer riktlinjer från 

Medius 

,868 ,424   

Överlag bra intern 

konkurrenshantering av 

Medius 

  ,975   

Överlag bidrar till Medius 

kunskap om kunders behob 

,708 ,407 ,518 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 

 

 

Stepwise regression var ej möjlig med de nya faktorerna.  

Cronbach’s Alpha 
Faktor 1 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,789 6 

 

 



 
 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Överlag bidragande till 

ökande risker för Medius 

22,00 37,333 ,494 ,769 

Överlag tillräckligt med 

kunskaper om Medius 

produkter 

19,80 33,511 ,497 ,768 

Överlag bra utvärdering och 

uppföljning 

20,00 29,111 ,566 ,758 

Överlag bra stöd och 

kontaktmöjligheter 

18,80 34,400 ,508 ,764 

Överlag följer riktlinjer från 

Medius 

18,60 29,822 ,723 ,708 

Överlag bidrar till Medius 

kunskap om kunders behob 

19,30 37,567 ,522 ,766 

 

Faktor 2 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,892 6 

 

  



 
 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Överlag bra utvärdering och 

uppföljning 

22,20 34,200 ,846 ,852 

Överlag anser att 

kompensationen är skälig 

20,00 48,500 ,241 ,923 

Överlag bra stöd och 

kontaktmöjligheter 

20,20 24,700 ,922 ,850 

Överlag följer riktlinjer från 

Medius 

20,80 33,200 ,841 ,851 

Överlag bra intern 

konkurrenshantering av 

Medius 

22,40 37,300 ,703 ,875 

Överlag bidrar till Medius 

kunskap om kunders behob 

20,40 35,800 ,814 ,859 

 

Faktor 3 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,675 3 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Överlag lämplig partner till 

Medius 

9,31 3,064 ,626 ,427 

Överlag anser att 

kompensationen är skälig 

10,46 2,269 ,674 ,294 

Överlag bidrar till Medius 

kunskap om kunders behob 

10,85 3,808 ,241 ,875 

 

 

 

 


