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försäljning

SEX SÄTT ATT ATTRAHERA 
och behålla kompetenta säljare
Allt fler företag inom B2B ställs inför behovet av att utveckla säljkårens kompetens. 
Ändringar i inköpsbeteende, ny teknik och kundinriktad försäljningsmetodik är 
några exempel på hur begreppet B2B-försäljning håller på att omvandlas. Och sälj-
organisationer saknar i allt större utsträckning personer med relevant kompetens 
för att möta dessa utmaningar. Jorge Lopez, trendanalytiker på ProSales, ger några 
tips för att attrahera och behålla kompetenta säljare.
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Det kan tyckas paradoxalt att företag har svårt att 
rekrytera och behålla rätt kompetenser. Utbudet 
av arbetskraft är stort, det råder hög arbetslöshet 

och den arbetsföra befolkningen ökar. År 2050 beräknas 
världens arbetsföra befolkning vara 6 miljarder. Trots att 
arbetskraften ökar menar företagen att de har svårt att till-
sätta vakanser. Det beror på att kandidaterna inte har rätt 
teknisk kompetens eller saknar de färdigheter och erfaren-
heter som krävs för att klara av uppgifterna. Denna kompe-
tensparadox tyder på att det är dags att förnya sig och hitta 
nya sätt att arbeta med talent management, ett ämne som 
är på väg upp på företagsledarnas agendor. 

De senaste forskningsresultaten avslöjar att talent ma-
nagement är företagsledarnas mest akuta smärtpunkt. 76 
procent av företagsledarna anser att talent management är 
viktigt, medan bara 18 procent anser sig vara rustade för 
hantera utmaningen.

Svårast att tillsätta säljare
Kompetensparadoxen påverkar företagen överlag, men det 
är säljorganisationerna som drabbas särskilt hårt. I förra 
årets senaste Talent Shortage Survey från ManpowerGroup 
konstaterade man att 35 procent av alla företag riskerar att 
drabbas av kompetensbrist. En närmare titt på resultaten 
visar att säljare – globalt sett – var nummer tre på listan 
över den kategori som var svårast att tillsätta, näst efter 
utbildade specialister och ingenjörer. 

I USA har säljare flyttat upp två steg sedan 2012 och ran-
kas 2013 som det näst svåraste jobbet att tillsätta. I Sverige, 
Norge och Finland var säljare nummer ett, två respektive 
tre på listan över vilka jobbkategorier som är svårast att 
rekrytera. 

Dessa rön anger dock inte vilken typ av säljare som ef-
terfrågas. Avser man traditionell eller komplex försäljning, 
innesäljare eller fältsäljare, jägare eller utvecklare? Oavsett 
vilken typ av roll så har i alla fall jag svårt att tänka mig 
hur framgångsrik försäljning kan komma till stånd utan 
kompetenta säljare. Säljarna bidrar inte bara till företagets 
konkurrenskraft, de har en direkt inverkan på företagets 
bruttoresultat.
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försäljning

Arbetsgivarna är problemet – inte utbildnings-
systemet
Varför är försäljningsjobben så svåra att tillsätta? Beror det 
på låga ingångslöner, dåligt rykte eller den ändrade be-
folkningssammansättningen? En vanlig förklaring är ett 
bristfälligt utbildningssystem. Enligt detta synsätt råder 
det ingen brist på utbildad arbetskraft, men utbudet möter 
inte efterfrågan. 

Peter Cappelli, professor i management vid The Univer-
sity of Pennsylvania, menar dock att detta är en myt och 
pekar ut företagen (arbetsgivarna) som de skyldiga. I sin 
bok ”Why Good People Can’t Get Jobs: The Skills Gap and 
What Companies Can Do About It” belyser han problemen 
med företagens nuvarande metoder för anställning och ut-
bildning. Enligt Peter Cappelli är det följande tre faktorer 
som orsakar den dåliga anpassningen:

• För grova urvalskriterier när man sållar fram kvalifice-
rade kandidater.

• Okunnighet om vilka möjligheter till företagsutveckling 
som går förlorade när jobb förblir obesatta.

• Ovilja att betala marknadsmässiga löner.

Kontentan är, enligt Peter Cappelli, att arbetsgivarna är en 
del av problemet. Företagen kan eliminera kompetensklyf-
tan om de är beredda att ompröva sina tillvägagångssätt när 
det gäller anställning.

Från kompetensjägare till kompetensskapare
Oavsett orsakerna till bristerna behöver företagen öppna 
ögonen och ändra sina tillvägagångssätt – från att vara 
kompetensmottagare till kompetensskapare. 

I dagens snabbt föränderliga affärsvärld har en säljchef 
två alternativ: antingen att vänta och passivt iaktta hur kra-
ven på kompetens förändras, eller bestämma sig för att re-
agera på förändringarna. 

Vi tror att det bästa för företagen är att skapa sin egen 
framtid genom att ta till sig förändring, men samtidigt vara 
medveten om de alternativa vägar som bjuds. Kan utbild-
ning på jobbet (on-the-job-training) eller annan kompetens-
utveckling på arbetsplatsen vara en lämplig väg för ett fö-

retag öka sin konkurrenskraft? Eller behöver man i stället 
söka sig utanför den egna organisationen för att hitta rätt 
talanger? Nedan finns sex sätt att säkerställa inflödet av 
talang i en säljorganisation.

Sex sätt att säkra en långsiktig försörjning av 
kompetenta säljare
1. Övergå från att jaga talanger till att utveckla dem. 

Företagen behöver ändra inställning och börja ta ansvar 
för att utveckla och lära ut färdigheter i stället för att vänta 
på att man ska hitta den perfekta, färdigutvecklade sälja-
ren. Företagen bör kort sagt överväga att odla en kultur 
där man utbildas på jobbet, och där befintliga och nya ta-
langer utvecklas. 

2. Överväg modeller med crowdsourcing och open source. 

Överväg att använda öppna grupper för att på så vis få 
tillgång till specialiserade kunskaper och färdigheter inom 
försäljning. Traditionella metoder i samverkan med meto-
der som open source (öppen källkod) och crowdsourcing 
(som innebär att man lägger ut en uppgift på en odefini-
erad grupp människor) är på väg att omdefiniera företagens 
gränser när det gäller att hitta talanger. Inom företagen blir 
det allt vanligare med både heltidsanställda, kontrakts-
anställda, praktikanter, deltidsanställda, frilansare och 
virtuella arbetstagare. Detta möjliggör inte bara smidiga 
förändringar utan kan också göra det lättare att få tag i yt-
terst specialiserade kompetenser. Eller som medgrundaren 
till Sun Microsystems, Bill Joy, säger: ”Det finns alltid fler 
smarta människor utanför ditt företag än inom det.” 

3. Använd talangerna även sedan de slutat. 
Det är viktigt att fortsätta att bygga relationerna till säljare 
även sedan de har tagit nästa steg i sin karriär. Alumni-nät-
verk är förträffliga källor för att hitta både tänkbara kunder 

De senaste forsk-
ningsresultaten av-

slöjar att talent manage-
ment är företagsledarnas 
mest akuta smärtpunkt. 76 
procent av företagsledarna 
anser att talent manage-
ment är viktigt, medan 
bara 18 procent anser sig 
vara rustade för att hantera 
utmaningen.
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Bland våra kunder finns AbbVie, AXA, Boehringer Ingelheim, Cederroth, CSL Behring, Direkt Chark,  
Emåmejeriet, Getinge Infection Control, GoGreen, GSK, Hultafors, Högskolan i Jönköping,  

Kosta Boda, Kvalitetsmässan, Lantmännen, Lundbeck, MAQUET, Mölnlycke Health Care, Novartis,  
Orrefors, Otsuka, Roche, Semper, SKF, UCB Nordic, Unilever & Wellspect.

Hur kopplar du din 
marknads föring närmare 
vårdens behov?
Arbetar du i läkemedelsbranschen och brottas med hur du 
ska kunna bli en ännu bättre samarbetspartner till dina 
kunder? Som produkt- och försäljningschef har jag arbetat 
med den frågan i 15 år och på flera olika läkemedelsbolag.

Jag heter Lotta Senelius och tillsammans med mina  
30 kollegor jobbar jag idag med motsvarande problem-
ställningar som strategisk projektledare på Ellermore. 

Genom att låta kreatörer, strateger och medicinska doktorer 
korsbefrukta idéer från både B2B och B2C gör vi reklam 
som hjälper dig att nå både dina kunder och mål. 

Funderar du på hur du kan ta din marknadsföring vidare? 
Kontakta mig för ett förutsättningslöst möte. Alla framsteg 
börjar med utmaning.

Lotta Senelius
Strategisk projektledare
0706-14 84 55
lotta.senelius@ellermore.com

Ellermore AB    Göteborg    Stockholm    www.ellermore.com

och tänkbara kandidater till lediga jobb. Att dra 
nytta av talanger även sedan de slutat, så kallade 
”bumerang-talanger”, innebär att man nyanstäl-
ler tidigare anställda när de har nått högre på 
karriärstegen och därmed tillför nya färdigheter 
och erfarenheter.

4. Strukturera organisationen så att det ger plats 

för nya arbetsstilar.

Företagsledarna har börjat anpassa arbetsstruk-
turerna för att tillgodose nya krav från arbetsta-
garna. Vi har sett en explosion av webbaserade 
utbildningsresurser som används av både före-
tag och världsledande universitet. Den ständigt 
uppkopplade, ofta yngre, arbetskraften lockas av 
möjligheten till en flexibel karriär som främjar 
balansen mellan arbetstid och fritid genom att 
man kan arbeta när och var som helst. 

5. Arbeta med employer branding – varumärket 

gentemot företagets nuvarande och blivande an-

ställda. 

Företag med ett starkt varumärke har vanligtvis 
lättare att rekrytera kompetent personal. Genom 
att bygga upp företagets varumärke kan säljor-
ganisationen locka fler talanger och dessutom 
skapar det ett större engagemang hos de redan 
anställda. 

6.Förstå säljarnas motivation. 

Att förstå vad en säljare förväntar sig att få ut av 
sitt jobb är avgörande för att bygga ett varumärke 
samt locka och behålla rätt talanger. Säljarens mo-
tivation, attityder och beteenden måste förstås för 
att skapa ett relevant värdebudskap för nyrekry-
tering samt för att behålla framgångsrika säljare.

JORGE LOPEZ 
trendanalytiker 

ProSales




