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Här på i-snapshot talar vi med ledande försäljningschefer 
dagligen. Vi vet att trots deras gedigna kunskap och kompetens, 
och oavsett vilka branscher och länder de arbetar i, möter många 
liknande hinder för förbättra försäljningsresultatet.

OCH HUR MAN 
LÖSER DEM 



Ta reda på om din organisation 
känner igen de I0 viktigaste 
utmaningarna

Om du är chef och dina siffror inte når 
målet har du förmodligen övervägt ett 
av följande alternativ:

hela säljkåren - igen? Detta 
kan driva dina bästa säljare 
till bristningsgränsen - de är ju 
redan dubbelt så produktiva som 
bottenskiktet.

prognoserna - är enkelt, men kan 
vara en utmaning för dig.

- priset på olja, räntor, 
konkurrenterna.

Det finns ett direkt samband mellan 
fältmässig säljverksamhet till rätt 
kund och kontakt, och mer försäljning. 
i- snapshot har bevis för att öka den 
fältmässiga försäljningsproduktiviteten 
med 21 % i och med att förbättra 
presterandet av bottenskiktet.

2/3 av försäljningscheferna fruktar att de 
inte kommer att nå sina mål i år 1

Oftast är det lättast möjliga produkter som säljs istället för de med den högsta 
marginalen. Låt oss konstatera -   säljarna kommer att fokusera på hur man ska 
uppnå sina försäljningsmål på enklast möjliga sätt. Även om det innebär att 
sälja lågmarginalprodukter, så kommer de att göra det.

Chefer vet vilka produkter som är mest lönsamma, men har inte den 

för att prioritera dem.

“Ett företag hade en ‘vanlig’ produkt som alla köpte och en högmarginalprodukt. 
När försäljningscheferna larmades vid lunchtid, kunde de kontakta säljarna som 
inte hade sålt produkten med den högre marginalen för att ge dem en snabb 
coachning. Försäljningen av högmarginalprodukten ökade mer än 200 gånger 

 

Många säljare fokuserar på att sälja 
“enkla” produkter med låg marginal2

Oavsett om du hanterar många säljare eller ett litet team, behöver du 

mot rätt mål. Du kan inte kontrollera det du inte vet!

Mer än hälften av de tillfrågade i den senaste forskningen beskrev sina företag 
som säljdrivna, där det viktigaste är resultat från försäljningen. Men ingen var 
säker på vad deras säljare gjorde.

Hälften av försäljningscheferna var osäkra 
på vad deras säljare faktiskt gör under 
deras dagliga aktiviteter på “fältet” 3

“Med i-snapshot kunde vi direkt se att besökssnittet som varje säljare 
genomförde var cirka 4 per dag. Det var långt under de nivåer som 
förväntas. Efter några veckor var det genomsnittliga antalet besök 8 
per dag - en ökning med 100%.” - BIDVEST

“Majoriteten av chefer som är beroende av säljare att 
generera försäljning är plågade av bristen på löpande 
insyn i försäljningsaktiviteterna.” - ABERDEEN GROUP

(Accenture)

(Harvard Business Review)



Det är en vanlig missuppfattning att 
Customer Relationship Management 

för en säljkår. Faktum är att CRM är 
en strategi för att hantera ett företags 
nuvarande och potentiella kunder. 

kvalitetsdata om kunder, vilket är viktigt 
för exempelvis callcenter. Men de kommer 
inte att ge dig de kvantitativa data och 

verksamhet i realtid - var de har varit 
och inte varit, vilka de besökte om vilka 
produkter etc. 

kan frigöra potentialen av ditt befintliga 

behövs för att hantera din säljkår och 
förbättra resultaten. 

60% av i-snapshots kunder hade försökt 
att använda ett CRM-system för att 
hantera sina säljare 4

En färsk undersökning av Forrester identifierade att problem fortsätter 
att vara vanliga bland företag oberoende av bransch som implementerar 

Undersökningen visade att nästan hälften av de tillfrågade bekräftade att 
deras CRM-projekt medförde problem. Mer än 40% sa att deras problem 
var personalrelaterade, inklusive mottaglighet, och en tredjedel sa de 
hade tekniska brister och avsaknad av erforderlig expertis för att kunna 
implementera CRM.

Mer än hälften av säljkåren inte 
använder inte ett CRM-system, 
trots att det finns tillgängligt5

Forskning har visat att en säljare kan spendera mer än en tredjedel av sin tid på kontoret. 
Genom att använda i-snapshot kunde en kund påvisa att 20 % av säljkåren la mer än åtta 
timmar i veckan på administration, medan de bästa säljarna endast behövde två timmar.

För att förbättra försäljningen måste du frigöra dina säljare så att de har mer tid till att 
sälja. Om de kunde slutföra varje rapport på en minut eller mindre, skulle det inte innebära 
en enorm förbättring?

Forskning visar att en säljkår spenderar mer än 60% av sin tid på 
annat än försäljning6

“Vi har just implementerat i-snapshot. 95% av alla aktiviteter 
registeras, och säljarna är lyckliga”
- SYMETRA FINANCIAL

“Vi är stolta över att kunna säga att vi har 100% funktionalitet 
med i-snapshot, mycket bättre än jag någonsin kunde hoppats 
på. Eftersom den registrerade datan är av högsta kvalitet, så är 
informationen om verksamheten så bra som den någonsin kan bli.” 
- STEPPER

“Vi identifierade också att jobbet med att uppdatera vårt 
system var för tidskrävande. Det kan ta en säljare upp till 
30 minuter att registrera varje besök och ibland fanns det 
ytterligare administration som skulle utföras i slutet av varje 
vecka. Genom detta förlorade vi cirka 5-7 timmar per vecka, 
per person.” - NESTLÉ 

(CSO Insights)



kan sälja, utan de besöker fel kunder 
med fel produkt och göra otillräckliga 
besök. Du måste identifiera de bästa 
säljarna och förstå vad och hur de 
jobbar, så att du kan kopiera och 

förbättra den totala effektiviteten hos 
säljkåren.

För att vara en effektiv försäljningschef 

i verksamheten och resultat för varje 
individ i din säljkår. 

Det kan ta upp till 9 månader att upptäcka 
att en säljare misslyckas7

Dina konkurrenter har en växande aptit för data- och informationsdrivna beslut. 

framkant.

Försäljningschefer vet i allmänhet vilka deras största konkurrenter är, men 

de förlorar försäljning över lag eller per område.

Det är när försäljningschefer förstår svaren på dessa frågor som de kan 

och vilken besöksverksamhet som fungerar (till skillnad från vilken som inte 
fungerar), kan chefer hjälpa sina säljare att få rätt fokusering och riktning för att 
uppnå mer.

Vilka konkurrenter gör mest skada?8

Organisationer utan en försäljningsprocess är de minst framgångsrika. Vare sig 

förstärka säljprocessen.

Vilken beskrivning passar bäst in på hur din säljkår fungerar - kanske är det en 
slumpmässig process? Eller en informell process? Eller kanske en heltäckande 
formell process?

Om man antar att det finns en försäljningsprocess, hur väl fungerar det för 
säljkåren att följa den? Om dina försäljningsresultat kunde bli bättre kan det vara 
så enkelt som att få säljkåren för att hålla sig till en etablerad process.

Vi på i-snapshot har över 12 miljoner registrerade säljbesök, vilket ger oss en 
oerhörd insikt i säljaktiviteter hos ett brett spektrum av branscher och processer.

Över 60 % av säljkåren följer 
inte någon säljprocess9

”i-snapshot förbättrar vår förmåga att se säljaktiviteter, så att vi kan 
identifiera var det behövs utbildning och därefter coaching.”

“Vi kan också titta på den totala aktiviteten, de saker som diskuterades 
med kunderna, och vilka vi besöker, och då tillsammans med 
omsättningen så har vi en mycket bättre förståelse till försäljningen.”

“12 av de 15 säljarna i säljkåren presterar i enlighet med förväntning, 
där nio av dem når eller överträffar målsättningarna. Under 
nuvarande marknadssituation skulle jag vilja säga att detta är ett 
mycket bra resultat!”

  - SYMETRA FINANCIAL



Försäljning och teknologi utesluter inte varandra. De mest framgångsrika 
säljfokuserade organisationerna upptäcker att en lämplig användning av 

utmärkta resultat. 

Teknik kan påskynda de viktigaste 
delarna av försäljningsproduktivitet  

i-snapshot kan hjälpa dig att 
övervinna hindren för att förbättra 
försäljningsutvecklingen
i-snapshot är den mest exakta, kraftfulla och lättanvända appen 
för försäljningsrapportering från en  smartphone, med ett 
webbaserat dashboard som omvandlar data till information. 

Med en 21%-ig ökning av försäljningsproduktiviteten, hjälper 
i-snapshot organisationer att förbättra effektivitet, precision och 
fokus i sina säljprocesser. 

i-snapshot erbjuder: 
het i ditt säljteams aktiviteter

 
   på 60 sekunder 

 
   resultatet 
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“Teknik kan påskynda de viktigaste delarna av försäljningsproduktivitet. 
För att uppnå tillväxt måste försäljningschefer bäst utnyttja människor, 
kompetenser, affärsprocesser och verktyg. Införandet av tillgänglig 
teknik kan ge en ‘turboeffekt’ till dessa ansträngningarna.” - GARTNER

i-snapshot
Driving Sales Performance

Vil du veta mer om i-snapshot?
www.i-snapshot.com  
nordic@i-snapshot.com 
+46 31 331 41 29

(Gartner)


