Kommunikation
og spørgeteknik

Værdibaseret
salg

Økonomisk
psykologi

Personlighedspsykologi

Neurosalg

Etik
og moral
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bliver præsenteret for en masse salgsmetoder
og salgstricks, som vi håber, du vil bruge med
varsomhed, så du ikke overskrider hverken dine
egne eller andres grænser. Når det er sagt, så håber vi, at du vil prøve de forskellige metoder af og
se, hvad der passer til dig og din personlighed!
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Hvad er salg?

Oplevelsescirklen

Herefter følger staged experience, som er selve

Hvordan skaber du mindeværdige oplevelser?

oplevelsen. Hvordan føles det at gøre handlen,

Laila Pawlak og Kris Østergaard, to nationale eks-

hvad sker der, hvordan er servicen og ventetiden,

perter i oplevelsesøkonomi, har med modellen

er udvalget som forventet, lever det op til dine

The Experience Phases beskrevet totaloplevelsen

forventninger?

set med kundens øjne. Der er tale om en model,
som kan benyttes til hvilken som helst oplevelse

Til sidst kommer reﬂected experience, som er

og dermed også til fx serviceoplevelsen i en tøjbu-

dine efterfølgende reﬂeksioner, det vil sige,

tik, på tankstationen eller oplevelsen af at købe

hvad du tænker om oplevelsen bagefter, og hvad

en hotelovernatning.

du fortæller videre til andre mennesker om den
oplevelse. Dette er en del af den efterrationali-

Vi begynder med fasen primed experience, altså

sering, der altid følger et valg, hvor vi begrun-

forventningen til det, som kommer. Det er sum-

der vores købsbeslutninger over for os selv for

men af alt, hvad du har hørt fra andre menne-

at skabe overensstemmelse mellem det, vi føler,

sker, hvad du har læst, set på film, i reklamer,

og det vi gør.

indhentet af fakta osv. Alle disse indtryk danner
din forudfattede tilgang og forventning til det, du
skal møde.

PRIMED

Anbefale til
andre?

Forventninger
og forestillinger
før købet

Ikke sige noget?

Undersøge
andres mening
om produkt.
Tjekke fakta og
øvrige oplysninger

Advare andre?

STAGED

REFLECTED

Oplevelsen af at
købe produktet

Refleksioner
og rationaliseringer
efter købet
Skabe
overensstemmelse
mellem dine værdier
og det, du har købt.

Følelsen under
købet

Hvorfor valgte jeg
netop dette produkt?

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag 2014
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placering

produkt

personen

pris

promotion

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag 2014
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Kommunikation i salget

Vi møder og fortolker alle verden med hver vores

som der er mennesker. Det kalder Maturana for

baggrund og forståelser – det er også en af grun-

multivers – modsat univers: Der er flere, sameksi-

dene til, at det er en god ide at forventnings-

sterende opfattelser og forståelser af verden, og

afstemme i mange sammenhænge og løbende

de er alle sammen rigtige og gyldige.

følge op og evaluere, hvor i en given proces vi er.
Den amerikansk-franske forfatter Anais Nin har
På samme måde som hjernen strukturerer de in-

udtrykt det poetisk og enkelt: »Vi ser ikke tin-

puts, vi får fra vores øjne, strukturerer den også

gene, som de er, men som vi er.« Det er lidt

en mening med alting, også selvom mængden af

som med forandringsblindheden: Vi er meget

information er lille. Den udfylder selv hullerne og

dygtige til at fordreje og beskære virkeligheden

skaber derved et helhedsbillede. Dette billede er

på en måde, så den er belejligt for os selv –

det, vi forstår verden ud fra, og er dermed den

så den passer med vores eget verdensbillede.

version af verden, som giver mening for os selv.

(Læs om forandringsblindhed i afsnittet Din

Derved må der nødvendigvis være mange me-

bevidsthed er som spotlyset på en scene lidt

ningsfulde versioner af verden – vel ligeså mange,

længere fremme.)

NEUROBOKS

Hjernen udfylder selv hullerne i osten
Din hjerne kompenserer for det, den ikke

du er sulten. Din hjerne går

kan se.

straks i gang med at udfylde hul-

Kan du fornemme den tredimensionelle

lerne, den ser. Det gør den, fordi det giver

firkant nedenfor?

dig ro, når tingene giver mening, og tomme
huller udgør som alt andet ukendt en trussel, som straks må dechifreres og indordnes
under noget velkendt.
Disse smutveje, hvor du udfylder huller,
bruger du mest, når du skal træffe en hurtig
bedømmelse. Hvis vi havde sagt til dig, at du
havde tre timer til at fylde ordet ud, var du
måske begyndt at kigge på, om der var flere

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag 2014
Hvis du mangler informationer eller er usik-

muligheder, og havde derefter rationaliseret
dig frem til det bedst mulige svar.

ker på noget, hjælper din hjerne dig med at
udfylde hullerne. Se blot på eksemplet her:

Det har vi dog ikke tid til i hverdagen, hvor
du har brug for at lave hurtige bedømmel-

FR_KO_ _

ser, og det gør din hjerne ud fra den første,
plausible mulighed, den kan komme på.

Hvad står der? Frikort eller frokost – eller

Hvordan hullerne udfyldes, er forskelligt

noget helt tredje. Hjernen udfylder hullerne

fra person til person, og det afhænger i høj

ud fra den kontekst, du er i. Læser du dette

grad af, hvilken stemning du er i, om huller-

på skats hjemmeside, står der frikort. Hvis

ne udfyldes med inspiration fra en tidligere

den er kvart i tolv, læser du frokost, fordi

oplevelse eller ud fra et behov, fx sult.

19
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Sælg med hovedet – salgspsykologi, neurosalg og salgsmetode · Det femte P – relationsskabelsen i s alget

Positiv psykologi og den anerkendende tilgang
Hvad er
der godt
ved dig?

Hvad er
der galt
med dig?

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag 2014

at samle og strukturere viden om menneskelige

ganisationsudvikling skabt af David Cooperrider,
professor i organisationsadfærd, og handler om
at undersøge forhold på en værdsættende måde.

• Hvordan kan du bruge det heliotropiske
princip som sælger?

Opgave

Anerkendende udforskning er en tilgang til or-

den for ledelse.

David Cooperrider blev i sine unge år drevet af

Anerkendende metode og positiv psykologi har

spørgsmål som:

visse områder, hvor de overlapper hinanden,

•

Hvornår fungerer organisationen bedst?

men de er ikke det samme. At være anerken-

•

Hvornår fungerer mennesker bedst?

dende er ikke det samme som bare at være

•

Hvad får en succes til at blive en succes?

positiv (ej heller handler positiv psykologi om
blot at være positiv og glad) – så fik vi aflivet den

Det, han fandt ud af, er, at vi søger mod lyset og

myte. At være anerkendende er at være udfor-

det, der giver mening, energi og glæde:

skende og værdsættende, og det er et udmærket
udgangspunkt i dit salgsarbejde, særligt i forbin-

Det, vi giver lys, giver vi liv

delse med behovsanalysen, hvilket vi vender tilbage til under salgets seks faser, Fase 3: Behov.

Ligesom en solsikke, der hele tiden drejer sig
mod solens stråler. Det kaldes for det heliotropiske princip.
20
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2. At sælge det, kunden har behov for

2. At sælge det, kunden

3. At møde kunden med

har behov for

hele din opmærksomhed

Anden del af definitionen på værdibaseret salg

og indlevelse

handler om, at du ikke skal sælge noget til din kunde, som vedkommende ikke har brug for. Det lyder

Sidste del af definitionen på værdibaseret salg er

måske ikke så mærkeligt, hvorfor skulle du også

at møde kunden med hele din opmærksomhed

det? Hvis du tænker sådan, så er du måske alle-

og indlevelse.

rede en værdibaseret sælger – bevidst eller ubevidst. Så hvorfor er det vigtigt at pointere, at du kun

Forestil dig, hvordan et traditionelt salg foregår.

skal sælge det, kunden har behov for? Salgsarbejde

Du får kontakt med en sælger, som remser egen-

handler om at sælge det, du nu engang sælger – og

skaber ved produkter op for dig. Måske hører du

som sælger har du faktisk meget magt.

også om, hvad sælgeren mener, du kan bruge
produktet til. Derefter kigger sælgeren forvent-

Forestil dig, at du sælger lingeri. En mand kommer

ningsfuldt på dig. Nu er det op til dig: Vil du købe,

ind i butikken. Han vil købe en gave til sin kæreste,

eller afslår du? Der bruges med andre ord meget

men han er meget usikker på, hvad hun har brug

tid på at fortælle om produkter og meget lidt tid

for. Nu kan du ellers prakke ham hvad som helst

på at tale om, hvad dine behov er. Et værdiba-

på: Det her er et must have! Den her bruger Clau-

seret salg vender denne traditionelle salgsmodel

dia Schiffer. Alle kvinder bliver glade for sort. Den

på hovedet.

her har jeg selv. Det er mit yndlingskorset! Hvis du
bare vil sælge ham det dyreste, kan du overrumple
ham med din viden på området og få ham til at
købe, før han føler sig dum – alt sammen pænt
pakket ind i et par hvide løgne og en gaveæske.
Ramte du plet? Måske. Hvordan ville scenen ud-

Værdibaseret
salg

Udvikling af
forståelse for
købers behov

spille sig, hvis du var værdibaseret sælger?
Hvis du vil være sikker på, at du har hjulpet kunden, når han forlader butikken, så skal du først og
fremmest finde ud af, hvad det er, du skal hjælpe
ham med. Det gør du ved at stille spørgsmål:

Præsentation
af din løsning

Hvad er anledningen? Hvordan ser din kæreste
ud? Hvad plejer hun at gå i? Har du lagt mærke til
noget, hun har sagt, hun synes var flot? Nu er I
sammen ved finde ud af, hvad det er, kunden har
behov for, alt imens du opbygger en relation til
kunden. Han bliver glad for din interesse og for,

Afslutning
af salg

Traditionelt
le
salg

at du gider bruge så meget tid på ham, så nu er
oddsene store for, at han kommer igen og i øvrigt
fortæller andre noget pænt om dig og butikken.

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag 2014

At stille spørgsmål og finde ud af, hvad kunden har

Når du møder din kunde med indlevelse og opmærk-

behov for, kaldes også behovsanalyse, og det kan

somhed, kan det mærkes. Hvem gider egentlig en

du læse meget mere om i kapitlet om Fase 3: Behov.

sælger, som er uopmærksom og ligeglad med dig?
37
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Sælgeren som vigtigste ressource

Sælgeren som vigtigste ressource
Værdibaserede sælgere sælger tre ting: Produktet, virksomheden og dem selv.

Virksomheden
Den
værdibaserede
sælger

Produktet

Sig selv

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag 2014

Sælgeren selv er den vigtigste ressource i værdi-

få betydning for salget. Ligeledes vil det af-

baseret salg, og sælgeren skal derfor have de

føde en gensidig forståelse og vække tillid hos

rette egenskaber, holdninger, færdigheder, viden

kunden, hvis du kan leve dig ind i din kundes

og evner for at kunne skabe loyale kunder.

behov.

Nogle af de karaktertræk, holdninger og kompe-

Vilje: Du har viljen til at handle og tager initiativ

tencer, som fremhæves hos dygtige, værdibase-

til også at løse de svære og kedelige opgaver. Du

rede sælgere, er:

har besluttet at være herre over eget liv og ved,
hvilke opgaver der skal løses for at bevare kon-

Godt
selvværd

Retfærdighedssans

Empati

Lyst til
dygtiggørelse

trollen og aktiviteten.
Forstår vigtigheden
af tilegnelse af
viden

Integritet/tillid: Der er sammenhæng mellem
dine handlinger og værdier. Det, du siger, er det,

Vilje

Respekt for tid

Træner nye
færdigheder

Integritet
(vækker
tillid)

Giver service

Situationsfornemmelse

du gør. Du mener, at tillid er vigtigst for at skabe
relationer, og derfor har du vænnet dig til at sige
sandheden.
Retfærdighed: Du mener, at kunder gerne vil
have lige så meget, som de giver. Derfor giver

Godt selvværd: Du kender dig selv og dine styr-

du dem altid det, du har lovet, og gerne mere.

ker og svagheder. Du trækker på gode positive

Du skaber langvarige relationer baseret på ret-

meninger om dig selv og viser mod (men ikke vo-

færdighed.

vemod), selvsikkerhed, tillid og vedholdenhed. Du
ser et utal af muligheder, hvilket fremmer opti-

Dygtiggørelse: Du er reelt interesseret i at blive

misme, som er en vigtig egenskab. Erhvervsmæs-

dygtigere og udvikle dig, og derfor vil du gerne

sig succes forbindes ikke med eget selvværd, fordi

lære mere om dig selv, dine produkter og dine

selvagtelsen kommer indefra, og derfor kommer

kunder.

du hurtigere over afslag og skuffelser.
Tid: Tid er din vigtigste ressource, så du tager
Empati: Et empatisk menneske har evnen til

tiden alvorligt. Du planlægger dine møder og ak-

at genkende og forstå andres følelser. Du ser

tiviteter og effektiviserer dem bedst muligt

og forstår kundens synspunkt og kan leve dig
ind i kundens situation, glæder og sorger. På

Service: Du kan lide at give en god service og

den måde kan du observere detaljer, som kan

forsøger at gøre en positiv forskel for kunden.
39
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res job. Lad os sige, at dit udsagn tjener forsva-

Tillid til dig som person: Hvilke karaktertræk

reren bedst. Derfor oplever du nu spørgsmål som:

har du? Er du til at regne med? Er det, du siger,

Er du en person, man kan regne med? Har du per-

også det, du gør? Er du et ærligt menneske?

sonlige interesser i denne sag? I hvor lang tid har
du været ekspert inden for dette område? Hvor

Tillid til dine kompetencer: Er du virkelig eks-

mange opgaver har du løst og med hvilke resulta-

pert? Hvor meget erfaring har du? Hvor specifik

ter? Alle spørgsmål har til hensigt at fremme din

og detaljeorienteret er du inden for dit felt? Har

troværdighed som ekspertvidne og som person.

du overblikket?

Du hjælpes på vej af forsvareren til at fortælle om,
hvor troværdig, kompetent og erfaren du er. Pyha,

Tillid til hensigten med det, du gør: Hvad er

tænker du, det er ikke så slemt at være vidne,

din motivation i situationen? Har du personlige

som du troede, det ville være. Men der tager du

interesser, der spiller ind? Hvilke mål har du?

fejl, for nu er det anklagerens tur. Anklageren vil

Får du provision på salget?

forsøge at skabe tvivl om din troværdighed.
Tillid til beviserne: Hvilke beviser kan underDet er nu, du begynder at svede i håndfladerne,

støtte din integritet og dine kompetencer? Har du

når teknisk svære spørgsmål hagler ned over dig,

løst opgaver for andre inden for dit felt? Har du

og gamle skelletter trækkes ud af skabe, som du

referencer, offentlig anerkendelse? Er dit krops-

troede, for længst var brændt som skrot. Du får

sprog, dit toneleje og dit ordvalg i overensstem-

spørgsmål om, hvorvidt det er rimeligt, at du kal-

melse med det, du kommunikerer?

des for ekspert, og om du overhovedet er til at
mellem den bedste og værste udgave af dig, som
udlagt af advokaterne, er slut. Dommerne voterer.
Har de tillid til dig?
Tillid skabes ud fra flere elementer, som tilsammen skaber fundamentet for tilliden til dig i forskellige sammenhænge. Der er altså forskel på
tillid som privatperson, på arbejde osv. For eksempel har du sikkert ikke tillid til, at din bager

Opgave

regne med. Endelig er afhøringen ovre, og dysten

• Overvej, hvad du synes er vigtigst af de
ovennævnte komponenter: Tillid til
personen, tillid til kompetencer,
hensigten eller beviserne?
• Hvordan kan du mærke, hvis en kunde
er i tvivl om nogle af de tillidsskabende
komponenter i forhold til dig?
• Hvad kan du gøre for at ændre kundens
mistillid til tillid?

pludselig tilbyder at køre dig hjem på sin nye motorcykel, selv om du har tillid til, at han laver de

En måde at få tilliden til langsomt at vokse er at

bedste rundstykker.

vise din kunde, at hendes interesser er mindst
lige så vigtige for dig som dine egne. Fx ved at

Tilliden opstår, når følgende komponenter føles

undgå at sælge kunden noget, hun ikke har brug

pålidelige:

for, ved at dele din viden på fagområdet, eller

Tillid til dig som person
Tillid til dine kompetencer
Tillid til hensigten med det, du gør

ved at være ærlig og undlade at overdrive, når du
taler om dine kompetencer inden for et felt. Det
du sender ud, får du tilbage igen.

Tillid til beviserne på de tre
ovenstående komponenter
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag 2014

44

134014-1_Sælg med hovedet_materie_Del1.indd 44

04-06-2014 15:31:56

Hvem har egentlig ansvaret for indtjeningen?

Hvem har egentlig ansvaret for indtjeningen?
Et godt udgangspunkt for indtjening og tilfredse

•

Gode, utvetydige instrukser

medarbejdere er at definere rammerne i virksom-

•

Viden om rolle og ansvarsområde

heden, herunder hvilke roller (jobbeskrivelser)

•

Viden om økonomiske nøgletal

der er, og hvilket ansvar der hører til de forskel-

•

Kurser og uddannelse

lige roller. Det er nemlig langt fra sikkert, at alle

•

Personalehåndbog

ved, hvad alle laver.

•

Værdier

•

Anerkendelse, når medarbejderne gør det

Det er ikke unormalt, at ”medarbejderne på gulvet”

godt (der er altid noget, der er godt – find

ikke rigtigt ved, hvad ledelsen og dem i støttepo-

det og sig det)

sitionerne omkring ledelsen laver. Og det er ikke
hinanden på kryds og tværs af faggrupper, også i
de store virksomheder med mange afdelinger. Fællesskab er med til at knytte dig til din arbejdsplads,

Hvilke andre eksempler på lederansvar kan
du finde på i forhold til at klæde medarbejdere på til at gøre deres arbejde allerbedst?

og er du knyttet til din arbejdsplads, vil du også

Opgave

helt lige meget, for det skaber fællesskab at kende

tage ansvar for den og dens kunder. Ansvar er i den

Den tid, der bruges på at sende sine medar-

forståelse lig med salg, god service og indtjening.

bejdere på kurser og opdatere deres viden og

kompetencer, er godt givet ud, hvis vi skal tro
Til at forklare fordelingen af et helt overordnet

på Maslows behovspyramide (gennemgås un-

ansvar i en virksomhed, nemlig indtjeningsansva-

der Fase 3: Behov). Det er også en anerkendelse

ret, kan denne simple værdikæde hjælpe:

at blive opgraderet via uddannelse og kurser, og
det er ikke svært at forestille sig, at medarbejdere vil slide lidt ekstra i det for at give tilbage til

Indtjeningen
viser, hvordan
det går

Lederen er
ansvarlig for at
klæde sine
medarbejdere
på til jobbet

Medarbejderne
udfører arbejdet
og er ansvarlige
for indtjeningen
inden for deres
respektive
områder
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag 2014

virksomheden, hvis de først har givet personen
en uddannelse eller lignende. Det kaldes også
for ROI, Return On Investment – du får igen på
det, du investerer, hvilket også er en af pointerne
i princippet omkring skyldige gaver, som vi behandler i Fase 6: Opfølgning i bogens anden del.
Instrukser for nyansatte er alfa og omega i servicebranchen. Med en ringe introduktion til, hvordan man giver service i virksomheden, kan man
regne med et middelmådigt resultat – og det er
ikke af dårlig vilje. Du skal derfor altid spørge dig
selv: Hvor i værdikæden gik det galt?
Hvis du sætter dine medarbejdere ind i økono-

Værdikæden antyder, at ansvaret for at omsætte fak-

mien i virksomheden og i, hvordan og hvor meget

tisk ligger i hænderne på hver enkelt medarbejder.

der skal omsættes for, så giver du dem en chance

Dog er det helt klart, at det ikke kan lade sig gøre

for at se det store billede, og samtidig får de mu-

på bedste vis, hvis ikke medarbejderne er klædt på

lighed for at gøre en indsats og måske en forskel

til deres job. Eksempler på, hvordan lederen lever

der, hvor de kan, inden for deres eget område.

op til sit ansvar for at klæde medarbejderne på til

Det er sjovere at sælge igennem, hvis man ved,

deres job, kan være:

hvad det betyder for stedet.
51
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Intern kvalitet
og kultur

Medarbejdertilfredshed

Medarbejderloyalitet

Medarbejderproduktivitet

1.
Omsætning/
Overskud

Kundeloyalitet

Kundetilfredshed

Værdi
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Salgsstrategi
Det kan være vigtigt at tegne en streg i sandet
Serviceværdikæden som vist ovenfor blev udvik-

mellem marketing og salg og mellem ledelsesvi-

let af en gruppe forskere fra Harvard University i

sioner, strategi og salg. Salgsprocesserne er langt

1990’erne og er med til at vise sammenhængen

overvejende praktisk planlægning og udførelse af

mellem en virksomheds kultur og dens omsæt-

de visioner, missioner og mål, som topledelsen

ning. Modellen er selvfølgelig først og fremmest

har besluttet sig for at sætte i værk for at nå bud-

et redskab inden for ledelse og management,

getter og mål i fremtiden.

men den skaber et billede af processerne i en
virksomhed, som alle kan have glæde af.

Marketingfunktionen supporterer salgsfunktion
med brochurer, kataloger, hjemmesider, skriftligt

Der, hvor salget primært befinder sig, er i kas-

materiale, annoncer, kampagnemateriale osv.

sen med værdi. Det er her, medarbejderne ska-

Marketing er ligesom salg i høj grad en operatio-

ber værdi for kunderne, hvilket medfører tilfredse

nel funktion, som udfører topledelsens visioner

kunder, som kommer igen (loyalitet), og det er

og strategier. Samtidig har lederen i marketing-

hos de loyale kunder, profitten hentes. For at

funktionen dog ofte en central rådgivende rolle

medarbejderne kan skabe den fornødne værdi,

på det øverste strategiske niveau i en virksom-

skal deres produktivitet sikres, og det gøres

hed. Blandt andet fordi marketing – eller afsæt-

bedst gennem medarbejderpleje og ved, at virk-

ning, som det hedder på dansk – handler om

somheden skaber værdi for medarbejderne.

at undersøge og forstå markedet, konkurrenter,
målgrupper og trends.

Det hele hænger derfor uløseligt sammen. Hvis
du er leder af en virksomhed, må du først pleje

Det er derfor vigtigt at få afgrænset salgsområ-

dine medarbejdere, før de kan pleje kunderne.

dets beføjelser og aktiviteter i forhold til resten

Det betyder ikke, at du skal være en blød leder

af virksomheden i denne bog, fordi afsætning,

eller en hyggeonkel. En del af oppasningen af

markedsføring, ledelse og budgetlægning for

medarbejderne er at vise dem vejen og være en

virksomheden hører under andre fagemner.

stærk leder samt skabe et godt arbejdsmiljø.
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Salgsstrategi

Endvidere er det også vigtigt at være opmærk-

Lederne vil selv eller sammen med mellemledere

som på afgrænsningerne i praksis. Som du kan

planlægge, hvilke produkter der skal sælges, hvor

se på pyramidediagrammet nedenfor, er der for-

mange der skal sælges, til hvem og hvornår. Mel-

skel på, hvilken type salgsopgave du skal løse

lemlederen vil planlægge den konkrete udførelse

afhængigt af, hvilken rolle du har i organisatio-

af planen. Hvis du er på mellemlederniveau i din

nen. Som det fremgår af pyramiden, er det den

virksomhed, er din primære opgave altså at plan-

øverste ledelse, som selv eller sammen med le-

lægge, hvordan I sælger de produkter, som ledel-

dergruppen lægger strategien for virksomheden.

sen ønsker solgt, og hvordan I holder budgettet

En mindre del af den strategi vil være salg.

i praksis.

Strategisk

Er du på øverste ledelsesniveau, er du med til at
bestemme mission, mål, vision og værdier.

Taktisk
Salgsplaner, budgetter,
segmentering og
prioritering af målgrupper.

Er du leder, er du med i de taktiske beslutninger omkring
planlægning af årets salgsplaner, kampagner m.m.

Operativt
Koordination og motivation, fordeling
af
.
ressourcer, forretningsgange, uddannelse.

Er du mellemleder, er du med i planlægning
af den praktiske udførelse.

Gennemførende
Praktisk udførelse af salg, fx mersalg, opsalg,
komplementærsalg, newbizz, service og opfølgende salg.
Hvem sælger,
hvordan
og hvor
meget.
gsniveau
og type
af salgsopgave

På nederste niveau, det gennemførende,
er det medarbejderne, der i høj grad står
for den praktiske udførelse af salget,
ligesom det fremgik af den simple
værdikæde for indtjeningsansvaret.

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag 2014
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Salgsstrategi

Ansoffs vækstmatrix

De fire parametre er:

Vækstmatrixen er udviklet i 1950’erne af matematiker og forretningsmand H. Igor Ansoff, som af

1.

Salgsudvikling (også kaldet markedspene-

mange betragtes som fader til begrebet strategic

tration). Virksomheden sælger de samme

management.

varer til de samme kunder. Der er tale om
vedligeholdende salg, og denne strategi

Husker du, hvor udmattende det kan være at lære

virker måske udmærket på kort sigt, men

nye produkter at kende? Enten fordi du er ny i job-

på langt sigt virker den kun i kombination

bet, eller fordi ledelsen introducerer nye produkter

med noget andet, fordi nogle kunder altid vil

eller serviceydelser, som du skal forholde dig til. Det

falde fra.

tager tid at få fordele (og ulemper), egenskaber
og udbyttet rigtigt ind på nethinden, og samtidig

2. Markedsudvikling. Dette er newbizz salg,

bruger din hjerne energi og virksomheden bruger

også kaldet opsøgende salg. Det gælder

penge. Det er byrdefuldt at introducere nye varer.

om at finde nye kunder til de eksisterende
produkter. Denne type salg er meget mere

Det koster også penge, tid og ressourcer at sælge

ressourcekrævende end salgsudvikling, fordi

virksomhedens kendte produkter på nye marke-

det tager tid at bearbejde nye kunder, og

der. Det behøver ikke være udenlandske marke-

det kræver et godt samarbejde med marke-

der, men kan blot være salg til virksomheder i en

tingafdelingen.

anden kommune, hvor konkurrenter har godt fat
i markedet. Når der skal lægges en salgsplan for,

3. Produktudvikling. Virksomheden skaber

hvem der skal sælges til, hvor der skal sælges

vækst ved at udvikle og udbyde nye produk-

til, og hvad der skal sælges, er det vigtigt at være

ter til eksisterende kunder for at fastholde

realistisk i forhold til de ressourcer, der kræves

deres interesse.

for at opdyrke nye markeder eller nye produkter. Vækstmatricen kan hjælpe dig med at danne
overblik over omfanget af din salgsmission.

4. Diversifikation. Virksomheden skaber
både nye produkter og udbyder dem til nye
markeder. Det er den mest ressourcekræ-

Af matricen fremgår det, at du kan udvide din

vende variation og ligner den situation, en

vækst på fire forskellige måder med udgangspunkt i

iværksætter ofte står i helt fra begyndelsen.

to forskellige parametre: Markedet og produkterne.

Ansoffs vækstmatrix

Samme produkter

Nye produkter

Samme marked

Salgsudvikling

Produktudvikling

Nye markeder

Markedsudvikling

Diversifikation

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag 2014
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Forståelse for mersalg

Matricen kan se sådan ud. Placer ideerne ud fra
din umiddelbare følelse omkring, hvor dyrt eller
billigt du tror et tiltag vil være:

Højt udbytte
1. Ideer, som har
et højt udbytte,
men koster meget
eller er svære at
gennemføre.

2. Ideer, som har
et højt udbytte,
og som er billige
og lette at
gennemføre.

REGN PÅ DET

SÆT I GANG!

3. Ideer, som giver
et lavt udbytte, og
som koster meget
eller er svære at
gennemføre.

4. Ideer, som giver
et lavt udbytte,
men er billige eller
nemme at sætte
i gang.

GLEM DET!

REGN PÅ DET

Svært/dyrt

Let/billigt

Lavt udbytte
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag 2014
Idématrix
Ved egen tilvirkning

Lad os prøve nogle forslag! Først et fra restaurantbranchen, og derefter et fra et fitnesscenter.
Forslag nr. 1: Vi kan købe en cognacvogn, fylde
den med et udvalg af avecs til kaffen og køre
vognen frem til gæster, som skal drikke kaffe.
Vi overvejer: På den ene side koster vognen 5.000
kroner at anskaffe, og hertil kommer indkøb af et
større udvalg af cognac, likører mv. På den anden
side er der mange gæster, som sidder længe over
kaffen, og som har råd til en cognac.
Lad os beslutte, at det er en 1’er. Vi skal altså regne på, om det kan betale sig. Det kan vi gøre ved
at undersøge, hvor mange af vores gæster der
drikker kaffe. Herfra undersøger vi, hvor mange
af dem, der i dag drikker kaffe, som også drikker
cognac. Dernæst estimerer vi, hvor mange af de
øvrige gæster vi tror vil købe en cognac, hvis der
var en vogn. Kan det betale sig? Det har vi et
kvalificeret gæt på nu.
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Forslag nr. 2: Fitnesscentret. Vi tilbyder skrædder-

Grunden til, at pipeline er så vigtig i salgsproces-

syede fitnesshold til virksomheder, hvor medarbej-

sen, er, at den kan regne sandsynligheden ud for

derne gerne vil træne sammen. På den ene side har

næste måneds, det næste halve års eller næste

vi lokaler, personel og faciliteter, så hvis virksomhe-

års omsætning. Samtidig kan den være et værktøj

derne køber ideen, koster det næsten ikke noget at

for sælgerne til at hjælpe dem med at huske or-

sætte i gang. Vi kan overveje, om det er en kategori

drerne, tider for opfølgning og udviklingen samt

2 eller 4. Vi ved dog ikke, hvor mange virksomheder

historikken hos den enkelte kunde.

der vil bestille produktet, og vi skal afsætte tid til
at sælge og markedsføre det. Kan den risiko betale

Du kan altså bruge pipeline til at ”regne baglæns”.

sig? Lad os for en sikkerheds skyld undersøge det

Hvis det er planlagt, at du skal skaffe ti nye kun-

lidt nærmere for at regne ud, om det kan betale sig.

der, skal der altså i eksemplet nedenfor hældes
2.000 kundeemner ind i din pipeline. Sorterings-

Opgave

Du har fået til opgave at øge omsætningen
pr. kunde i din virksomhed.
1. Brainstorm og skriv mindst fem ideer ned,
som kan fremme omsætningen pr. kunde.

2. Brug matrixen til at placere dine ideer og

procenterne kan variere fra branche til branche og
virksomhed til virksomhed, så det, som først skal
gøres, er at starte registreringen af hit-raterne på
de enkelte niveauer, som de er i din virksomhed
i dag.

argumenter for dig selv, hvorfor ideerne
placeres, som de gør.

3. Lav et fiktivt, men realistisk regnestykke
på alle ideerne – særligt dem, som placeres i felterne med teksten REGN PÅ DET.

Pipeline – eller salgstragten
Pipelinen er et vigtigt værktøj i salgsplanlægningen og består af en række trin, som starter fra
første gang, du har kontakt med kunden, til en
handel er indgået. Den proces består ofte af
mange trin lidt afhængigt af, hvad du sælger. Er

1.000 kundeemner ”hældes” i tragten.
Det er kunder, som vi ikke har endnu.
Dem kontakter vi.
Ud af de 1.000 kunder vil 100
(10 %) gerne høre mere.
Dem mødes vi med.
Ud af de 100 vil 25 (25 %)
gerne have et tilbud.
Det giver vi dem.
Ud af de 25 vil 5 (20 %)
gerne indgå en handel.
Vi får 5 ordrer.

der tale om at bestille en burger og en fadøl,
er det en kort proces, hvorimod det er en lang

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag 2014

proces, når en virksomhed skal indgå en årsaftale
om konferencer med en udbyder.
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Salgsplanen: Er du på rette kurs?

Du skal også regne ud, hvordan du får potentielle

giver en acceptabel ROI (return on investment).

kunder igennem pipelinen med færrest mulige

Du betaler altså for meget i forhold til, hvad du

tidsressourcer.

får tilbage. I disse beregninger kan også indgå
dine ressourceomkostninger til driftsredskaber,

Lad os prøve at regne på det og sige, at du ar-

som du vil stifte nærmere bekendtskab med i

bejder for en cateringvirksomhed, som gerne vil

salgsplanen.

have, at du skaffer fem nye firmakunder a ca. 30
personer til et erhvervsabonnement, der koster
50 kroner om dagen pr. person.

Ind
tægter

Udgifter

Salgsplanen:
Er du på rette kurs?
Salgsplanen er et resultat af de overordnede strategiske beslutninger, og det er i salgsplanen, du

5 nye kunder a 30
Kr.
personer/50 kroner pr. 945.000
hverdag i 6 måneder

finder de operationelle redskaber og planer for,
hvordan det overordnede mål nås. Salgsplanen
bør indeholde følgende:

25 tilbud skrives,
gives og forhandles
a 3 timer/300 kroner

Kr.
22.500

Møde med 100
potentielle kunder
a 3 timer/300 kroner

Kr.
90.000

1.000 telefonopkald,
8 pr. time/125 timer
a 300 kroner

Kr.
37.500

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag 2014

1.

Salgsbudgetter overordnet

2. Salgsbudgetter for afdelinger/personer
3. Geografiske salgsområder
4. Segmentering af kunder
5. Konkrete aktiviteter og kampagner
6. Konkrete øvrige aktiviteter
Salgsplanen skal løbende tilpasses virkeligheden
– hele året – i takt med, at virksomheden får flere og nye informationer om nye og eksisterende
kunder. Meningen med planen er, at den skal
bruges til blandt andet at måle, om vi er foran
eller bagud i forhold til vores mål. Hvis vi ikke

omsætning for 945.000 kr. Det svarer til, at salgs-

kan regne det ud, er det svært at vide, om vi skal

omkostningen udgør 15,8 % af den øgede omsæt-

justere på planen og ressourcerne.

ning. Herefter sammenlignes regnestykket med
andre mulige tiltag for at skaffe nye kunder. I dette

På næste side finder du en oversigt over, hvad

tilfælde kan det for eksempel være at betale et

en salgsplan kan indeholde. Oversigten er blot et

telemarketingfirma for at skaffe møder.

eksempel. Der kan være flere eller færre elementer i din salgsplan alt efter din virksomheds be-

Hvis du har salgsansvar og ikke får lavet udreg-

hov. Tilpas den, så den passer til din virkelighed.

ninger som denne, risikerer du at bruge tidsres-

Vores eksempel er opfundet og tager udgangs-

sourcer og penge på at jagte kunder, som ikke

punkt i et firma, som sælger bæredygtig kaffe:
61
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Om at sætte mål

Ligesom det er vigtigt at sætte dig mål for et

Din plan skal være ambitiøs, men samtidig reali-

salgsmøde eller en dag på jobbet, er det også

stisk. De personer, som er involverede, skal der-

hensigtsmæssigt at have et alternativt mål med

for acceptere planen. Eksempelvis har du solgt

dig, hvis det skulle vise sig, at noget ikke er, som

ideen videre til tjenerne, og de har lovet og for-

du har forberedt dig på. Det kan være, at den

pligtet sig til at præsentere vognen hver gang

person, du skulle holde møde med, er blevet syg

(= 100 %) hver dag.

og har sendt en anden. Det kan være, at der
pludselig kommer en person mere med til mødet,

Vigtigt er det, at planen er tidsbestemt. Du kan

at kunden præsenterer dig for sin nyeste strategi,

for eksempel skrive, at den 1. juni 2014 skal de

som ikke passer med din målsætning osv.

forløbne seks måneder udvise en cognacprocent
på 35. Husk også at evaluere på planen løbende

Eksempel på et alternativt SMART-mål, hvis der

og efter, at tidsfristen er udløbet.

er børnefamilier denne dag i kurbadet:
Lav nu planen for gennemførelse af en af
Jeg ved, mit mål er nået, når jeg har opgraderet

ideerne fra din idematrix. Følg retnings

10 % af kunderne til luksus-spapakken, inden da-

linjerne og SMART-modellen ovenfor.

gen er omme.
Et ekstra bogstav til modellen er:
E

Evaluerbart

Gør det klart for dig selv, hvornår og hvordan du

Et mål skal
være:

Beskriv, hvad du
konkret vil gøre:

S
– Specifikt

ønsker at evaluere og følge op på dine mål. Gode
spørgsmål til at evaluere dit mål:
•

Hvilke tegn er der på, at det var et godt mål?

•

Overholdt jeg SMART i min målsætning?

•

Hvad skal jeg tage højde for næste gang,
jeg sætter et mål?

•

Havde jeg et godt alternativ-mål?

Med udgangspunkt i det tidligere eksempel med
cognacvognen skal du sørge for, at den plan, du

M
– Målbart
A
– Ambitiøst
R
– Realistisk

har lavet over dit nye salgstiltag, er SMART.
Din plan skal altså være specifik. Du skriver for eksempel: Alle tjenere ruller cognacvognen frem for

T
– Tidsbestemt

alle gæster, som drikker kaffe, og tilbyder dem en
avec, imens flaskerne vises frem og introduceres.

E
– Evaluérbart

Din plan skal være målbar. Du skriver for eksempel:
Jeg vil sælge cognac til 25 % flere af de gæster, som
drikker kaffe efter maden. Jeg kan se af statistik-

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag 2014

ken, at 10 % af kaffe-gæsterne drikker cognac i dag,

I bogens sidste del (i kapitlet Personlig planlæg-

så målet er, at 35 % drikker cognac til kaffen om 6

ning og udvikling) finder du yderligere to plan-

måneder.

lægningsskemaer: et til at prioritere din tid og et
til at planlægge og styre dine projekter.
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Salg og kulturændringer

Støttende adfærd
Delegerende

Støttende

Trænende

Instruerende

ledelsesstil

ledelsesstil

ledelsesstil

ledelsesstil

Styrende adfærd
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Oprindelig kilde: Hersey & Blanchard, ca. 1969

Som figuren viser, har hver enkelt medarbejder

Dette er et godt udgangspunkt i salgsledelse.

forskellige ledelsesbehov:

Nye sælgere har brug for instruerende og træ-

1.

Den instruerende: Medarbejderens viden

nende ledelse alt efter deres tidligere erfaring,

og kvalifikationer er mangelfulde, og lederen

mens de medarbejdere, der har været i faget

træffer beslutningerne om, hvordan en op-

eller virksomheden længe, kan nøjes med at få

gave skal løses, og instruerer medarbejde-

delegeret en opgave. Vær opmærksom på, at en

ren, som forventes at udføre opgaven loyalt

sælger, som er gammel i gårde, også kan have

over for lederens anvisninger.

brug for støtte, hvis der introduceres nye teknik-

2. Den trænende: Medarbejderen har den nød-

ker eller lanceres nye produkter. Er du opmærk-

vendige viden, men mangler enten motivation

som på din lederstil, og ændrer du den alt efter,

eller indsigt til at kunne løse opgaven. Lederen

hvilken medarbejder du har med at gøre?

besvarer spørgsmål, forklarer, hvorfor opgaven
skal løses, som den skal, og træner medarbej-

Motivation til mersalg

deren, hvis der opstår usikkerhed.

Hvordan kan du motivere dine medarbejdere til at

3. Den støttende: Medarbejderen har god

sælge og mersælge?

viden og gode kvalifikationer og er velmotiveret til at kaste sig ud i opgaveløsningen.

Fra vores fortid i restaurationsbranchen har vi

Lederen fastsætter mål med medarbejderen,

begge hørt mere end en gang, at tjenere synes,

som selv vælger metode og redskaber.

det er pinligt eller svært at spørge en gæst, om

4. Den delegerende: Medarbejderen har stor

personen vil have en øl mere eller en kaffe efter

faglig kompetence, erfaring og høj motiva-

middagen. Hvis ikke gæsten selv spørger, så fø-

tion. Lederen kan nøjes med at uddelegere

ler de, at de afbryder og er anmassende, når de

en opgave, og medarbejderen ved, hvordan

kommer med diverse forespørgsler på mersalg.

den skal løses uden videre konsultation.

Det kan selvfølgelig komme an på, hvilken type
69
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Salgets seks faser
I de næste seks kapitler får du en grundig gen-

Fase 1:

nemgang af alle faserne i et salg. Denne del af

Fase 2: Kontakt (del 1 og del 2, henholdsvis

Forberedelse

bogen er meget praktisk, hvor konkrete meto-

kontakten før selve salgsmødet og den
første kontakt ansigt til ansigt)

der gennemgås trin for trin. Salg handler i høj
Fase 3:

grad om timing – og timing kræver forberedelse.

Behov (forskellige typer af behov og
behovsanalyse)

Ved at vise dig, hvornår og hvordan du bruger hvad,

Fase 4: Præsentation af løsning og forhandling

kan du bedre danne dig et overblik over teori og

(herunder indvendingsbehandling)

metode og hive det rigtige værktøj op af kassen.
Fase 5:
Faserne i salget beskriver både et eksternt og

Lukning af salget

Fase 6: Opfølgning og eftersalg.

et internt salg. Det eksterne salg kan tage sig
ud som et klassisk salgsmøde med en potentiel

I figuren herunder er vist de forskellige faser i sal-

kunde, hvor kunden er en, du skal sælge din

get, og neden under hver fase er gengivet, hvilke

virksomheds produkter til. Et internt salg er et

redskaber du kan gøre brug af.

salg, hvor kunden er din kollega, medarbejder,
chef eller anden interessent, som du vil sælge
en idé eller et forslag til.
Faserne er:
Forberedelse

Kontakt

Løsning &
forhandling

Behov

Lukning

Opfølgning

Gamemaster-styring
Mehrabians regel

EFU-modellen

5x20 reglen

Undersøg din
kunde og
markedet

Elevatortale

SMARTE mål
Forbered din
historie
Gamemasterplanlægning

BALA-modellen

Historiefortælling

Aktiv lytning
(Assertiv kommunikation)

Maslows behovspyramide

Eftersalg og
kundepleje

Lukkemetoder

Evaluering
af salget
og dig selv

Forrangsreglen

Behovstyper
Status quo (væk fra/mod noget)
Karl Tomms spørgsmål
GROW
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Sælg med hovedet – salgspsykologi, neurosalg og salgsmetode · Fase 1: Forberedelsen

EFU-modellen
EFU-modellen er gengivet i uendeligt mange bø-

EFU-modellen hjælper på den måde med at for-

ger og artikler om salg, både på dansk og på

stå og have fokus på kundens personlige behov

engelsk, hvor modellen hedder FFB Model (fea-

og fordele i relation til dit produkt.

tures, functions, benefits). EFU-modellen er et
salgsanalytisk værktøj og E, F og U er forkortelser

Det lyder enkelt, og det er det også – men helt

for egenskab, fordel og udbytte. Modellen rum-

nemt er det ikke altid at liste EFU for ethvert pro-

mer tre forskellige vinkler at se dit produkt fra:

dukt. Derfor anbefales det at øve denne metode

•

Hvad er produktet lavet af (hvad er det)?

på stort og småt – produkter såvel som services

•

Hvilke fordele får kunden ud af disse

– således at det bliver en af mange nye sælger-

egenskaber (hvad kan det)?

vaner. Hvis du som sælger ikke kan finde og li-

Hvilket udbytte giver dette kunden

ste egenskaber, fordele og ikke mindst udbytte

(hvad får kunden ud af det)?

for kunden ved at købe dit produkt, hvordan (og

•

hvorfor) skal kunden så kunne?

Egenskab

Fordele

Udbytte

• Rationelt

• Rationelt

• Intuitivt

• Bevidst

• Bevidst

• Ubevidst

• Udgangspunkt
i produktet

• Udgangspunkt
i produktet

• Udgangspunkt
i kunden/subjektivt

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag 2014

Lad os prøve med et par eksempler.
Først en gaffel:

Egenskaber Lavet af stål, ca. 20 cm lang med takker foroven og håndtag forneden.
Fordel

Du kan spidde mad med gaflen, så du ikke snavser dine fingre til.

Udbytte

Forbedrer spiseoplevelsen og optimerer fokus på smagen frem for metoden.
Forfiner kulturen og den sociale oplevelse ved at spise.

Og en uddannelse:

Egenskaber

Fagmoduler med indhold som for eksempel økonomi, afsætning og salg.

Fordel

Nye kompetencer og viden, udveksling af ideer med andre kursister, afbræk
fra hverdagen, træner evnen til at lære.

Udbytte

Følelsen af et bedre fundament, når der skal søges nyt job eller forhandles
løn. Følelsen af tryghed, fordi kompetencer øger jobsikkerhed og dermed
status. Bedre selvtillid, fordi du har ny viden at videregive til andre.
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Historiefortælling

produkts fordele har rollen som den lille hjælper.

Byg en salgshistorie

Fortæl historier, som skaber tillid til dine værdier,

Før du starter på at bygge historier, skal du finde

eller historier om virksomhedens værdier. På den

frem til, hvornår det tjener dig at fortælle histo-

måde bliver du husket bedre end konkurrenten og

rier, og hvad formålet med historierne er. Derfor

får skabt tillidsfulde relationer til kunden.

skal du først lave en salgstrappe, som viser alle
faserne, kunden skal igennem, før det endelige

Du har også læst, at kunden forholder sig kritisk til

valg træffes.

fakta, hvorimod du snildt kan byde kunden indenfor i en fortælling. Her kan du skabe forestillinger

En salgstrappe kan se ud som på billedet neden-

om, hvordan dit produkt kan hjælpe med at opfyl-

for. På nederste trin har vi en nysgerrig kunde. På

de kundens dybereliggende behov. Det kan være

de næste to trin overvejer kunden, om sælger er

behov som succes, status, sundhed, kærlighed mv.

sådan en, man kan have tillid til, og dernæst, om

Hvis du er i tvivl om, hvilke dybereliggende behov

produktet og virksomheden fremstår tillidsvæk-

dine historier skal handle om, så find din EFU-mo-

kende. Herefter går overvejelserne i retning af,

del frem. Du finder svaret under U for udbytte.

hvad produktet kan bruges til, om det løser nogle
behov, og til sidst mærkes efter: Hvad vil jeg føle,

Til enhver historie hører en morale, eller sagt på

hvis jeg køber det?

en anden måde: Hvad er læringen? Moralen skal
skabe refleksion over de dybereliggende motiver

Måske ser trappen ikke ud som nedenfor i din

til at købe produktet, som du fandt under ud-

virksomhed. Der kan være færre eller flere trin, og
måske repræsenterer trinene nogle andre overvejelser end dem, vi her har beskrevet.

eller færre trin, og hvad de forskellige trin
repræsenterer?

Nysgerrighed

Tillid til
sælger

Tillid til
produktet

Hvad kan
produktet
bruges til?

Hvordan løser
produktet
mit behov?

Hvad vil jeg
føle, hvis jeg
køber det?

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag 2014
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Historiefortælling

Skriv en historie ned og prøv derefter at

hvad trinet repræsenterer, og på venstre

fortælle den højt. Det må maksimalt vare tre

side af trappen skriver du, hvilken følelse

minutter at fortælle historien.

der passer til trinet. Det kan være følelsen af

Følg nedenstående punkter og tjek at du har

tryghed, sikkerhed, nysgerrighed, tillid osv.

alle aspekter af historien med:
• Hvad er historiens pointe?
• Hvad er resultatet?

Brainstorm: Hvilke historier fra dit arbejde

Opgave

Opgave

Lav en salgstrappe. På højre side skriver du,

Hvad gør vi anderledes i dag?

underbygger dit budskab på de forskellige

• Hvordan skal historiens ”krog” lyde? Og

Opgave

trin på trappen?

hvad er anslaget (hvor starter historien)?

Skriv historieoverskrifter på trappens trin.

• Hvordan bliver udfordringen/konflikten
præsenteret?
• Hvad er historiens point of no return?

Lav en casting. Hvem skal spille rollerne helt,

• Hvad er historiens klimaks?

skurk og hjælper i dine historier?

• Hvordan toner historien ud?

Er der andre roller, som skal besættes?

• Hvordan præsenteres moralen/budskabet i historien?

Figuren nedenfor viser en grafisk gengivelse af

• Hvilke følelser fremkalder historien?

dynamikken i en fortælling.

Anslag

Konflikt præsenteres

Point of no return

Klimaks

Udtoning

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag 2014
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Telefonsalg

sikring? Pas på med at tale for meget om andre

Et nej kan betyde mange ting:

kunder eller om dig selv. Gør det kun, hvis det har

•

Jeg har ikke tid nu, men måske en anden dag.

direkte relevans for dit spørgsmål til modtageren.

•

Jeg har ikke behov nu, men om tre måneder
har jeg måske.

Når du har identificeret, om der er et behov, kom-

•

Jeg har aldrig overvejet din tilbudte løsning,

•

Jeg kan ikke høre, hvad du siger, fordi jeg

fordi jeg ikke kender den.

mer du til lukkefasen. Her kan du spørge: Skal vi
aftale et møde? Eller: Skal jeg levere to kokke-

er træt af telefonsælgere.

knive til dig i morgen? Hvis det er passende, kan
du tage skridtet videre og spørge: Er du ledig på
torsdag mellem 10 og 11? Eller: Hvornår ønsker du

Spørg derfor, om du må sende en mail med til-

knivene leveret?

buddet, så modtageren har mulighed for på et
andet tidspunkt at overveje det, eller spørg, om

Afslut høfligt med Tak eller Jeg ser frem til at mø-

du må ringe igen om tre måneder. Hvis modta-

des med dig. Husk også at give modtageren dine

geren stadig udtrykker et tydeligt Nej, det har

kontaktoplysninger. Det nemmeste er at få en

ingen interesse, så lad modtageren være. Sig

mailadresse fra kunden og sende en mail med

pænt tak for samtalen, ønsk god dag eller und-

dine kontaktdata – så kan du også være høflig en

skyld ulejligheden. Streg dem af din liste indtil

sidste gang på skrift.

videre, for der er som regel rigeligt med potentielle kunder at vælge imellem, som du kan ringe

Nej tak. Ingen interesse. Jeg har ikke tid. Send en

til i stedet for.

mail. Som telefonsælger får du mange afvisninger.
Det er helt naturligt, for du ringer jo til nogen,

Matrixen illustrerer, hvordan du kategoriserer kun-

som måske hverken kender dig, dit firma, dit pro-

derne, som giver dig et afslag. Brug mest tid på

dukt eller deres eget behov. Derfor skal du ikke

kunder i felt nr. 1. Herefter 2 og 3, da der er en god

lade dig slå ud af at få mellem 10 og 20 nej’er for

mulighed for, at de kan blive kunder i fremtiden.

hvert ja. I stedet skal du glæde dig over de ja’er,

Brug ikke tid på dem, der lander i felt 4. (nederst

du får, og du skal afslutte nej’erne bedst muligt.

til venstre under Ingen behov og Negativ).

POSITIV
2.
Ring tilbage om
et stykke tid,
send en mail om
produkt/tilbud.

1.

4.

3.

Aftal møde
eller køb.
Dette er din
nye kunde, som
skal plejes og
passes.

INGEN BEHOV

BEHOV
Brug ikke mere
tid, streg dem
fra listen.
Glem dem
– der er andre.

Alle har en dårlig
dag – måske var
det denne kunde.
Kom igen, men på
en anden måde.
Find en anden vej.

NEGATIV
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag 2014
Matrix over de forskellige kunder, du møder over telefonen
Ved egen tilvirkning
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Kropssprog og fremtoning

snit efterlignes et forsøg fra USA, som handler

Der er altså tilsyneladende også en sammen-

om, hvordan bestemte kropsholdninger påvirker

hæng mellem dit kropssprog, og hvordan du selv

din efterfølgende præstation. I forsøget er der to

præsterer – og forsøget peger på, at du meget

grupper: Medlemmerne i den ene gruppe bliver

enkelt kan præge din attitude.

bedt om at stå i positurer, som forbindes med
usikkerhed og modløshed. Den anden gruppe

Den generelle opfattelsesmodel

står i såkaldte vinder-positurer, fx med knyttede

Perception er et begreb, som rummer både op-

hænder og armene løftede over hovedet.

levelse og opfattelse. I den generelle opfattelsesmodel fortolkes udseende, kropssprog og situa-

Herefter deltager de alle på skift til en jobsam-

tionen sammen med de ord, som bliver brugt, og

tale, hvor de skal sælge sig selv på fem minutter.

den handling, som fortælles. Den samlede for-

Der er stort set ingen dialog og stort set ingen

ståelse af dette skaber løse indtryk, og når der er

øjenkontakt mellem forsøgspersonerne og de

samlet mange af dem, har vi det samlede indtryk.

professionelle jobinterviewere. Da interviewerne
efterfølgende skal vælge de bedst egnede kandi-

Som det fremgår af nedenstående model, fore-

dater, vælger de langt overvejende de personer,

tager hjernen en hurtig genvej fra vurdering af

som har stået i vinder-positurer forinden.

udseende, kropssprog og situation og direkte til
helhedsindtryk. Det sker hele tiden, og det sker

Kan du komme i tanke om situationer, hvor

fra din underbevidsthed, fordi hjernen modtager

du har set andre mennesker bevæge sig, eller

langt flere informationer, end den kan nå at be-

du selv har bevæget dig på en bestemt måde,
fordi du forberedte dig på en præstation?

arbejde. Vi har brug for hurtigt at systematisere
sanseindtrykkene, hvilket vi gør igennem skemata (filtre) og heuristikker (tommelfingerregler).

Hurtige bedømmelser

Forståelse
Udseende
Kropssprog
Situation

Handling
Indhold
Ord

Samling
Løse
indtryk

Samlede
indtryk

Forventninger/bekræftelser
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag 2014
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Sælg med hovedet – salgspsykologi, neurosalg og salgsmetode · Fase 3: Behov

Fase 3: Behov
Anden del af definitionen af værdibaseret salg

af de emner, vi berører i bogen her. Dels omkring

er at sælge det, kunden har behov for. Som Tom

behov og motivation – vi motiveres af de behov,

Reilly forklarer det, så skal du ikke begynde at

vi har – og dels kan vi koble viden om hjernen på

sælge insulin til en person med influenza, bare

forståelsen af motivation og behov.

fordi du sælger diabetesmedicin. Du skal naturligvis først finde ud af, om det, personen har be-

Pyramiden skal forstås som en dynamisk model

hov for, også er det, du sælger.

af vores motivationssystem: Vi er først og fremmest motiveret for at dække vores helt grund-

Før vi dykker længere ned i, hvorvidt vi kan få ind-

læggende behov eller mangler (mangelmotiver)

flydelse på andres (eller vores egen) opfattelse

og dels er vi motiveret for at udvikle os selv og

af værdi eller ej, og hvorvidt vi kan vække behov

vores særlige evner og talenter (vækstmotiver).

hos vores kunder, som de ikke vidste de havde,

Vi vil altid forsøge at dække behovene på de la-

vil vi introducere en ganske velkendt pyramide til

vere trin først – personligheden kan i princippet

at beskrive, hvad det egentlig er for nogle behov,

ikke vokse og udvikles på de højere trin, så længe

vi mennesker grundlæggende har.

der er mangler på de nederste trin, hvorfor pyramiden også kaldes et behovshierarki.

Behovspyramiden af Maslow
På figuren nedenfor er vist den russisk-amerikan-

For mennesket, ligesom for alle andre dyr, er det

ske psykolog Abraham Maslows behovspyramide.

vigtigste mål overlevelse (mad og beskyttelse) og i

Den kan vi bruge som forklaringsramme for flere

særlig grad sikringen af videreførelse af sine gener.

Behov for
Selvrealisering

Vækstmotiver

Selvværdsbehov
Ansvar, respekt,
status, påskønnelse

Inte
kre llektue
a
opf v udf lle udf
o
ylde
o
lse ldelse rdringe
af d
,
r,
røm
me

Sociale behov
Modtage og give kærlighed,
social accept og lhørsforhold
.

Tryghedsbehov
Arbejde, stabil indtægt, sikkerhed,
faste rammer, familieliv

Mangelmotiver

Fysiske behov
Mad, drikke, søvn, varme, sex, læ (tag over hovedet)

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag 2014
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Bevidste og ubevidste behov

Et behov udspringer af en uoverensstemmelse
mellem den nuværende og den ønskede situa-

Presserende behov

tion. Som sælger kan du først etablere værdi, når
dine kunder har anerkendt et behov – uden behov intet salg. Behovene er det, der motiverer
til at undersøge potentielle løsninger og i sidste

Bevidste behov

ende købe.
Når vi taler med hinanden om vores behov, taler
vi som regel mest om løsningen: Jeg vil have en
is, siger vi – og ikke: Jeg er lækkersulten, derfor
vil jeg købe en is. Eller: Jeg har virkelig brug for
en bil, i stedet for: Jeg har behov for at komme

Ubevidste behov

hurtigt fra A til B hver dag, måske er løsningen
en bil.
Derfor bør du altid identificere kundens følelsesmæssige og logiske behov for at finde en
løsning. De følelsesmæssige grunde er generelt
mest dominerende, de udspringer alle af behov.

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag 2014

Du køber noget, fordi det føles godt, fordi du
gerne vil have det, fordi du har behov for det.
Dernæst dukker behov uden presserende proVores handlinger er motiveret af vores behov.

blem op. Det er dem, hvor du tænker: Det kunne

Nogle behov er vi bevidste om, og nogle er gemt

være dejligt hvis … min bil var ren

i vores underbevidsthed.

vask, måske i dag, i morgen eller en anden dag.

køb en bil-

Disse to behovskategorier ligger inden for din

Forskellen på et presserende behov, et
behov og et ubevidst behov

bevidsthed.

Et ubevidst behov er et behov, som kunden ikke

Værre er det med de ubevidste behov, som svøm-

er opmærksom på. Behovet eksisterer i under-

mer rundt under overfladen og ikke er til at se

bevidstheden, men er ikke kommet op til ”over-

med det blotte øje fra søbredden af din bevidst-

fladen” endnu som et bevidst behov. Et behov

hed. Du aner ikke, at de er der, før nogen tilbyder

eksisterer i din bevidsthed. Du ved, du har be-

dig en dykkermaske og en svømmetur (eller stil-

hovet, men du behøver ikke at handle på det. Et

ler dig nogle gode spørgsmål). Pludselig forstår

presserende behov er derimod et behov, som du

du måske, at du har behov for mere fritid. Be-

ønsker en løsning på nu.

hovet fritid indfanges i din bevidsthed, og hvem
ved? Måske bliver behovet presserende, og du
ender med at købe rengøringshjælp.

vidste behov, de bevidste behov og de presserende behov. Behovene kan lokkes frem i lyset
ved at lytte og stille spørgsmål til problemer, ønsker og muligheder. De presserende behov melder deres ankomst først, for dem har du allerede
en løsning til noteret på din indkøbsseddel: Jeg
mangler … lys over mit bord

køb en pære.

Noter to presserende behov og to behov,
du har lige nu.
Udspringer behovene af et ønske eller et
problem?
Hvad er løsningen på dem?

Opgave

Salg handler om at finde behovene, både de ube-
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Tænk over situationer fra din hverdag
omkring de behov og ønsker, dine kunder
udtrykker. Prøv at kategorisere dem under
væk fra og rettet mod. Overvej herefter,
hvilke spørgsmål du kan stille i de forskellige
situationer for at bringe kunden videre og
sælge ham dit produkt:

Væk fra

Rettet
mod

Spørgsmål
du vil stille

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag 2014

Væk fra noget

Nuværende
situation
(status quo)

Behovsafklaring ud fra status quo
Oprindelig kilde: Hindkjær & Hindkjær, 2007
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Sælg med hovedet – salgspsykologi, neurosalg og salgsmetode · Fase 3: Behov

Behov er motiveret af ønsker eller
problemer

eller et foredrag. Nu er kunden begyndt at spe-

Der er også et tidsmæssigt perspektiv, du skal

sen i virksomheden. De spørgsmål, som nu skal

afklare i denne fase. Et køb handler om at ændre

stilles, handler om, hvordan der ”ser ud” i den

ved den nuværende situation, også kaldet sta

nye situation. Hvilke oplevelser skal skabes, og

tus quo. Enten ønsker kunden at komme væk

hvilke værdier tilføres virksomheden, når den nye

fra noget (behov motiveret af et problem) eller

situation er en realitet.

kulere på, hvordan hun kan ændre kaffeoplevel-

også ønsker kunden at komme mod noget (beTænk over situationer fra din hverdag

Når du skal finde frem til, hvad kundens behov
er motiveret af, kan du for eksempel spørge om,
hvad den nuværende situation er i dag. Hvis beskrivelsen indeholder udtalelser som Det må kunne gøres bedre, det er vi trætte af, det fungerer
ikke optimalt, er det tegn på, at kunden ønsker
sig væk fra en situation, som ikke fungerer.
”Væk fra noget”-situationen er et problemmoti-

omkring de behov og ønsker, dine kunder
udtrykker. Prøv at kategorisere dem under
væk fra og rettet mod. Overvej herefter,
hvilke spørgsmål du kan stille i de forskellige
situationer for at bringe kunden videre og
sælge ham dit produkt:

Væk fra

Rettet
mod

Opgave

hov motiveret af et ønske).

Spørgsmål
du vil stille

veret behov, som ofte er forbundet med nogle
konkrete ønsker til, hvad der kan ændre den nuværende situation.
Eksempel: Vores kaffemaskine virker ikke, så vi vil
gerne købe en ny.
De spørgsmål, som nu skal stilles, handler om,
hvad den nye kaffemaskine skal kunne, og hvilke
mangler den gamle har.
Hvis kunden derimod bevæger sig mod noget
nyt, er det et ønskemotiveret behov, og beskrivelsen af den nuværende situation vil være forbundet med mere abstrakte ønsker til fremtiden,
som fylder forholdsvis meget i beskrivelsen.
Det kan være et ønske om at ændre måden at
lave kaffe på. Måske udspringer ønsket fra en udsendelse i tv, en god kaffeoplevelse, en artikel

Væk fra noget

Nuværende
situation
(status quo)

Rettet mod noget
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Sælg med hovedet – salgspsykologi, neurosalg og salgsmetode · Fase 3: Behov

Når du har stillet spørgsmål og lyttet aktivt, teg-

Er kundens personlige behov for produktet det

ner der sig et billede af, hvorfor køberen interes-

samme som det behov, kundens virksomhed har,

serer sig for produktet. Nu er det dine kompeten-

eller er der interessekonflikter at tage med i be-

cer og produktkendskab, som kommer i spil. Det

tragtningen?

er afgørende, om du forstår at matche kundens
forestillinger og behov med dig og dit produkt.

Jo flere sammenfaldende behov, jo nemmere er

Nogle gange vil du opleve, at matchet er meget

det at finde en løsning, som dækker behovene,

begrænset. Der er med andre ord meget få para-

det siger sig selv. Men hvad gør du, når kunden

metre, som kan matches. Det betyder dog ikke,

har et personligt behov, som ikke er sammen-

at salget ikke bliver til noget, for det kan sagtens

faldende med virksomhedens behov? Hvis du

være at de få parametre, netop er dem, kunden

dækker kundens personlige behov, risikerer du,

vægter højest.

at han i sidste ende ikke får lov til at købe din
ydelse eller alternativt ikke bliver tilfreds med

Der kan naturligvis også være tilfælde med få

købet, fordi han oplever modstand fra resten af

match og lav præference. Det er i den situation,

virksomheden.

hvor de sælgere, som bryster sig af at kunne
sælge ”sand i Sahara”, virkelig træder i karakter

Hvis du på den anden side udelukkende tilgode-

og viser, hvordan man får kunder til at købe no-

ser virksomhedens behov, vil du kun lykkes med

get, de ikke har brug for. Det er også her, at en

at sælge din ydelse, hvis du går uden om kunden.

værdibaseret sælger vil trække sig fra salget. Det

Det kræver, at der findes en anden person i virk-

er ikke værditilførende, og det er ikke retfærdigt.

somheden, som du har adgang til, og som har
beslutningskompetence.

Forbered dine spørgsmål inden mødet og stil
dem i en logisk rækkefølge, som giver mening for

Du skal altså med andre ord finde løsningen, som

kunden. Start med de brede overordnede spørgs-

tilgodeser summen af behov bedst muligt. Stil

mål og bliv herfra mere og mere specifik. Det er

derfor spørgsmål til både kundens og virksom-

fx ulogisk og forvirrende at starte med at stille et

hedens behov.

par specifikke spørgsmål og så skifte til generelle
og brede spørgsmål. Hold øje med, at du bevæ-

Et andet område, du skal koncentrere dig om,

ger dig i den rigtige retning med spørgsmålene

er kundens opfattelse af dit produkt eller din

og lyt efter kundens svar. Der kan være mange

ydelse. Kunden er sjældent specialist inden for

forskellige behov, som skal dækkes, og kunsten

de løsninger, som du kan tilbyde, og de løsnin-

er hele tiden (med dine spørgsmål) at bevæge

ger, som er tilgængelige på markedet. Derfor kan

dig i en retning, som er den rigtige for kunden.

du se løsninger, som kunden måske slet ikke kan

Det kan du sikre dig ved løbende at få kundens

forestille sig.

accept på, hvad der er vigtigt og knap så vigtigt.

Kundens
personlige
behov

Sammenfaldende
behov

Kundens
virksomheds
behov
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Behovsanalyse: Spørgeteknikker og spørgsmålstyper

Kategori 2

med et hv-ord, men de afkræver svar af forskellig

Ja- og nej-svar får du, hvis du starter din sætning

længde.

med et udsagnsord/verbum fx:
•

Er

Lineære spørgsmål er afklarende og har fokus på

•

Har

årsag og virkning: Hvad er der sket? Hvem gjorde

•

Kan

hvad? Hvad vil du gøre nu?

•

Skal

•

Vil

•

Gør

mest om:

•

Bruger

•

Hvad har du brug for?

•

Hvad kan du lide?

•

Hvad skal I afhjælpe?

Lineære spørgsmål i salgssammenhæng handler

(Både i nutid og datid selvfølgelig …)

•

Hvem skal med?

Hvis du undrer dig over, at du ikke får særligt meget

•

Hvem skal stå for hvad?

ud af dine kunder, når du stiller dem spørgsmål, så

•

Hvor skal det integreres?

overvej, om du starter dine sætninger med ord fra

•

Hvordan skal betingelserne være?

kategori 1 eller kategori 2. Ofte er vi ikke klar over,

•

Hvor meget tid?

at vi stiller lukkede spørgsmål, og det kræver træ-

•

Hvornår skal det være?

ning at blive bevidst om valget af spørgsmål.

•

Osv. af samme skuffe.

Karl Tomms spørgsmålstyper

Cirkulære spørgsmål skaber refleksion og dermed

Åbne spørgsmål kan deles op i lineære og cirku-

mulighed for læring og udvikling. Med cirkulære

lære spørgsmål. Fælles for dem er, at de starter

spørgsmål sætter du fokus på relationer og mønstre

Lineære
Afklarende

Detektiv
Baggrund

Kaptajn
Løsninger og
Strategi
Fremtidsrettede
Påvirkende

Fortidsrettede
Orienterende
Antropolog
Relationer og
mønstre

Fremtidsforsker
Muligheder

Cirkulære
Reflekterende
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Anerkendende tilgang til løsninger

Anerkendende tilgang til løsninger
I den vestlige verden har vi tradition for at foku-

på mangelledelse over for anerkendende ledelse:

sere på problemløsning. Du skal lære af dine fejl,

Hvis du får pointeret, hvad du gør forkert, så hol-

er du sikkert blevet opfordret til mange gange.

der du ganske vist op med det, men der ligger

Og det er ikke fordi, der er noget galt med at

ikke noget umiddelbart udviklingspotentiale i at

lære af sine fejl, men forestil dig en arbejdsplads,

få pointeret fejl. Dvs. du ved ikke, hvad du skal

hvor der udelukkende bliver fokuseret på dine fejl

gøre i stedet for. Med anerkendende metode

og mangler. Det bliver op ad bakke – og så bliver

pointeres, hvad du gør godt – det, der skal be-

du ekspert i at finde fejl og se alt det, der ikke

vares – og hvad du med fordel kan udvikle og

fungerer.

gøre mere af.

Hvad nu, hvis du i stedet lærer af dine succeser?

Anerkendende tilgang er et mindset og en mo-

Det, du allerede er god til. Det, der fungerer! Så

del for forandring udviklet af David Cooperider,

bliver du ekspert i at finde alt det gode, og det

som blandt andet bygger på tesen Det, vi giver

vil faktisk også være meget nemmere at udvikle

lys, giver vi liv, som vi præsenterede i kapitlet Det

sig: Når du ved, hvad du gør godt, ved du også,

femte P – relationsskabelsen i salget. Forskellen

hvad du skal gøre mere af. Hjernen udvikler sig

på problemfokus og anerkendende fokus eksem-

også bedst af positive tanker. Det er forskellen

plificeres nedenfor.

Fokus på problemer:
Identifikation
af nøgleproblemer
& mangler

Analyse af
årsager

Analyse
af mulige
løsninger

Eksekvering
af løsning

Eksempel, salgsafdeling:
Vores salg
er faldet

Vi deler ikke
erfaringer og modarbejder hinanden

Vi kan opstille
kvantitative
mål

Kontrol og bonussystem for dem der
når budgettet

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag 2014
Fokus på muligheder (anerkendende tilgang):
Undersøgelse af de
bedste oplevelser
og erfaringer

Formulere
visioner for
fremtiden

Dele værdier
og visioner
via dialog

Skabe
fremtiden

Eksempel, salgsafdeling:
For 6 mdr. siden var
vores salg på det
højeste, og der var god
kommunkation blandt
medarbejderne

Vi ønsker at
øge salget og
genskabe
den gode
kommunikation

På et
inspirationsmøde
inviteres alle til at
give forslag til at
opnå visionen

Sammen kan
vi bidrage til at
dele gode
salgsteknikker
og -oplevelser

Opgave

Hvordan kan du bruge den anerkendende tilgang i dit arbejde?
Hvordan kan du bruge det i forhold til dig selv? Og over for dine kunder?
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Anerkendende tilgang til løsninger

Anerkendende tilgang til løsninger
I den vestlige verden har vi tradition for at foku-

på mangelledelse over for anerkendende ledelse:

sere på problemløsning. Du skal lære af dine fejl,

Hvis du får pointeret, hvad du gør forkert, så hol-

er du sikkert blevet opfordret til mange gange.

der du ganske vist op med det, men der ligger

Og det er ikke fordi, der er noget galt med at

ikke noget umiddelbart udviklingspotentiale i at

lære af sine fejl, men forestil dig en arbejdsplads,

få pointeret fejl. Dvs. du ved ikke, hvad du skal

hvor der udelukkende bliver fokuseret på dine fejl

gøre i stedet for. Med anerkendende metode

og mangler. Det bliver op ad bakke – og så bliver

pointeres, hvad du gør godt – det, der skal be-

du ekspert i at finde fejl og se alt det, der ikke

vares – og hvad du med fordel kan udvikle og

fungerer.

gøre mere af.

Hvad nu, hvis du i stedet lærer af dine succeser?

Anerkendende tilgang er et mindset og en mo-

Det, du allerede er god til. Det, der fungerer! Så

del for forandring udviklet af David Cooperider,

bliver du ekspert i at finde alt det gode, og det

som blandt andet bygger på tesen Det, vi giver

vil faktisk også være meget nemmere at udvikle

lys, giver vi liv, som vi præsenterede i kapitlet Det

sig: Når du ved, hvad du gør godt, ved du også,

femte P – relationsskabelsen i salget. Forskellen

hvad du skal gøre mere af. Hjernen udvikler sig

på problemfokus og anerkendende fokus eksem-

også bedst af positive tanker. Det er forskellen

plificeres nedenfor.

Fokus på problemer:
Identifikation
af nøgleproblemer
& mangler

Analyse af
årsager

Analyse
af mulige
løsninger

Eksekvering
af løsning

Eksempel, salgsafdeling:
Vores salg
er faldet

Vi deler ikke
erfaringer og modarbejder hinanden

Vi kan opstille
kvantitative
mål

Kontrol og bonussystem for dem der
når budgettet

Fokus på muligheder (anerkendende tilgang):
Undersøgelse af de
bedste oplevelser
og erfaringer

Formulere
visioner for
fremtiden

Dele værdier
og visioner
via dialog

Skabe
fremtiden

Eksempel, salgsafdeling:
For 6 mdr. siden var
vores salg på det
højeste, og der var god
kommunkation blandt
medarbejderne

Vi ønsker at
øge salget og
genskabe
den gode
kommunikation

På et
inspirationsmøde
inviteres alle til at
give forslag til at
opnå visionen

Sammen kan
vi bidrage til at
dele gode
salgsteknikker
og -oplevelser
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Sælg med hovedet – salgspsykologi, neurosalg og salgsmetode · Fase 3: Behov

GROW som salgsmodel
GROW-modellen er en kendt og benyttet coa-

1.

chingmodel, men GROW har også vist sig som en

2. Hvad vil du gerne tale om?

effektiv struktur til en værdibaseret salgssamtale.

3. Hvad kunne du tænke dig at få ud af dette

Nu skal du jo ikke coache din kunde, men sælge

Hvor lang tid har vi til dette møde?

møde?

et produkt eller en ydelse, og derfor skal du blot

4. Hvad er vigtigt for dig?

bruge GROW-modellen som en ramme for din

5. Hvad fylder mest i dit hoved lige nu?

salgssamtale. Tom Reilly kalder en behovsana-

6. Hvad har du brug for hjælp til?

lyse for en kommunikativ undersøgelsesopgave,

7. Hvad har du brug for at blive klarere på?

fordi du i et værdibaseret salg grundigt under-

8. Hvordan vil du vide, at dette møde har været

søger kundens behov, ønsker og bekymringer.

en succes, når du går herfra i dag?

Formålet er at indsamle fakta – ikke at fremkalde
standardsvar via fx ledende og forudindtagede

Fase 2: Reality - Virkelighed

spørgsmål, men via gode og for kunden relevante

I anden fase skal realiteterne afklares. Det er med

spørgsmål. Med GROW som baggrund for din be-

andre ord alt det praktiske, du skal vide for at sætte

hovsanalyse får du mulighed for at vise kunden

rammerne. De fleste sælgere er gode til at spørge

dit store engagement, således at han også vil en-

ind til praktikken, så måske er disse spørgsmål vel-

gagere sig i dig.

kendte. Spørgsmålene i denne fase er for eksempel:
1.

Hvad skal vi fejre?

Hermed et forslag til, hvordan en samtale kan

2. Hvilken dato skal det være?

forløbe: Forestil dig denne gang, at scenen er sat

3. Hvornår skal arrangementet starte, og hvor

i din restaurant, hvor du mødes med en kunde,

længe skal det vare?

som gerne vil holde fest hos dig.

4. Er der særlige hensyn, som skal tages: Handi-

Fase 1: Goal - Mål

5. Hvor mange personer regner du med kommer?

I første fase skal det afklares, hvad formålet med

6. Hvordan fordeler gæsterne sig på køn, alder,

kap, allergier, religion, flere forskellige sprog?

samtalen er. Her skal du huske ikke at løbe tør for
tid til slut i samtalen, så I ikke når at få en aftale
på plads. Start derfor med at få fastslået, hvor
lang tid I har til hele samtalen. Gode spørgsmål:

interesser?
7. Er der budgetrammer, vi skal holde os inden
for?
8. Hvem træffer valgene?

GOAL

REALITY

OPTIONS

WRAP-UP

Sæt et mål: Hvad
skal vi tale om?
Hvad skal vi opnå?

Hvor er vi nu?
Hvad har vi brug for?
Hvad er
udfordringerne?
Hvor langt er vi
fra målet?

Hvilke muligheder
har vi?
Hvordan kommer
vi videre?
Hvad skal
gøres?

Handlingsplan
og afslutning
af salget

Husk tidsrammen
for samtalen

Mirakelspørgsmål:
Hvis alt er muligt?
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Sælg med hovedet – salgspsykologi, neurosalg og salgsmetode · Fase 3: Behov

Nu er vi her jo ikke bare for at hygge og sludre,

jo mere sandsynligt er det, at kunden takker ja

men for at sælge. For at lukke salget kan du der-

mod afslutningen af samtalen. Det har noget at

for som afsluttende spørgsmål spørge kunden:

gøre med reciprocitet og skyldige gaver, som du

1.

Den forsigtige (lukket spørgsmål): Kunne du

kan læse mere om i Fase 6: Opfølgning. Hvis du

tænke dig at købe arrangement hos os?

bruger meget tid på at løse et behov for en kunde,

2. Den direkte (lukket spørgsmål): Skal vi se på

vil afslutningen af salget komme som en selvfølge,

en kontrakt?

bl.a. fordi kunden føler sig mere forpligtet til at

3. Den direkte (åbent spørgsmål): Hvad skal der

købe af dig, og fordi kunden får lyst til at købe af

til for, at du køber arrangementet hos os?

dig – og det illustrerer også pointen i værdibaseret
salg (Reilly, 2004):

Hvis kunden har følelsen af, at du har været oprigtig og engageret i hendes behov, har du formået at skabe tillid, og så vil prisen komme i anden række. Har køber tillid til dig, har hun også

Udvikling af
forståelse for
købers behov

Værdibaseret
salg

tillid til, at du giver en fair pris – og du kan tillade
dig at tage lidt ekstra, fordi du har investeret så
meget tid og forståelse i kunden.

Præsentation
af din løsning

Der er også en anden fordel ved denne fremgangsmåde. Ved at involvere kunden i processen,
ved at høre hendes mening skaber du også engagement fra kunden. Jo længere tid I har brugt på

Afslutning
af salg

Traditionelt
le
salg

at finde den perfekte løsning på kundens behov,
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag 2014
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Sælg med hovedet – salgspsykologi, neurosalg og salgsmetode · Fase 4: Løsning og forhandling

BALA-modellen set fra et værdibaseret salgsper-

Du kan løbende spørge efter kundens accept ved

spektiv ser således ud:

at sige: Giver det mening for dig? Er du enig i
det, jeg siger? Du kan også prøve at bruge de

INFORMATIONER

samme formuleringer, som blev udtrykt over for
dig. Du kan sige: Jeg noterede, at du sagde mine
venner kommer fra mange steder i verden, og
det er vigtigt for mig, at de oplever en afslap-

B

A

L

A

pet stemning til min fest. Det, jeg udleder, er,
at ingen gæster skal bekymre sig om regler som

TID

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag 2014

taler
række, bordskikke osv., er det rigtigt forstået? Ved at stille opfølgende spørgsmål får du
mulighed for at vide præcist, hvornår det går galt

Som det fremgår af modellen, bruges mest tid

– hvis det går galt (læs om indvendingsbehand-

på at indsamle informationer om kundens behov.

ling lidt senere i kapitlet).

Hvis du forestiller dig et møde på en time, bør
første accept, 15 minutters løsning og til sidst fem

Opsummeringen afrundes med
udbyttet for kunden

minutters endelig accept.

Et udbytte er en opfyldelse af et behov, en følelse

35 minutter være behovsanalyse, fem minutter til

af værdi. I eksemplet ovenfor kan udbyttet være:
BALA er en simpel model for opbygning af et

Når du vågner dagen efter festen, har du en god

salgsmøde. Modellen kan både bruges til den

følelse af, at alle dine gæster talte sammen og

hurtige dialog og til de lange salgsmøder. BALA-

hyggede sig i hinandens selskab, selvom de ikke

modellen er også god at anvende ved kundekla-

kendte hinanden i forvejen. I løbet af dagen får

ger og indvendinger.

du flere beskeder, som bekræfter, at dine venner er blevet venner med hinanden. Det gør dig

Når en kunde har indvendinger mod (er uenig

i godt humør at tænke på, at du har skabt så

med) dine løsningsforslag, kan BALA-modellen

mange nye relationer.

bruges til at komme igennem indvendingen og
ud på den anden side med en bedre løsning:

Men hvordan formulerer du alt dette? Du kan fx
sige: Jeg har en løsning, som lægger vægt på, at I

•

Behov: Når en kunde har indvendinger og

kan slappe af og tale samme.

klager, skal du prøve at finde det virkelige

•

•

•

behov bagved. Bag ethvert problem er en

Præsentation af løsningen

frustreret drøm, har den anerkendte sy-

Når du præsenterer løsningen, er der en række

stemteoretiker Peter Lang udtalt – og det

dos and don’ts. Den klassiske sælger har en

er dit job at forstå drømmen.

standardpræsentation, som omfatter informa-

Accept: Når du via spørgsmål har fundet

tion om virksomheden og de fleste af dennes

ud af, hvad der skurrer i kundens ører,

produkter. Præsentationen kan sælgeren frem-

gentager du og får accept på, at I nu

sige i søvne, og det er forudsigeligt og ked-

begge forstår problemet.

sommeligt at lytte til. Derudover tager den ikke

Løsning: Du finder en løsning, der imøde-

højde for køberens interesse og behov. Behø-

kommer kundens behov, eller retter den

ver vi at sige, at standardpræsentationen skal

nuværende til, så den passer bedre.

på pension nu.

Accept: Kunden accepterer, at din indsats
eller dit forslag løser problemet.

144

134014-1_Sælg med hovedet_materie_Del2.indd 144

04-06-2014 16:10:05

Når kunden har indvendinger

BIASBOKS

Ejerskabsbias og tabsaversion
Vi skal tilbage til starten af 1970’erne på

at få noget. Denne observation

besøg hos Richard Thaler på universitet i

kalder Kahneman og Tversky for

Rochester i staten New York. Thaler stude-

tabsaversion, og de har påvist, at smerten ved

rede på det meget konservative økonomi-

at miste er betydeligt større, fordi det er et

studie, og fornøjede sig med at observere

urinstinkt for os at fastholde status quo.

og registrere adfærd, som ikke passede ind i
klassiske økonomiske modeller. Blandt disse

Som modellen viser, udgør referencepunktet

iagttagelser var blandt andet økonomiprofes-

den lodrette linje i midten. På højre side i

sor Richard Rosetts interesse for gode vine.

øverste kvadrat flader fornøjelseskurven langt

Professoren købte vine på auktion og var

hurtigere ud end i venstre nedre kvadrat, hvor

aldrig villig til at betale med end 35 dollars

smertekurven tager et markant fald nedefter.

for en flaske. Samtidig var han meget modvil-

Værdi

lig til at sælge flasker fra sin vinsamling, men
når han gjorde det, var det altid for minimum
100 dollars. Mellem 35 og 100 dollars var han

Gevinst

aldrig villig til at handle. Dette er et mærkeligt fænomen i forhold til traditionel øko-

Resultat

Tab
Referencepunkt
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nomisk teori, hvor professoren burde være

,1

villig til at sælge en flaske vin for alt over 35
dollars, som var hans investering.

Modellen viser, hvorfor vi vil have forholdsvis
mere for noget, vi skal afgive, end for noget,

Thaler fandt flere lignede tilfælde af adfærd,

vi får. Dette gælder ikke kun for varer som

som ikke passede ind i de traditionelle øko-

for eksempel en flaske vin, men også for

nomiske teorier, og han satte sig for at stu-

rettigheder og goder, vi har opnået.

dere fænomenet yderligere. Det gjorde han
blandt andet sammen med Daniel Kahneman

Thaler og Kahneman fortsatte deres undersø-

og Amos Tversky på Standford University.

gelser og fandt frem til, at teorien ikke gælder
for alle transaktioner. Hvis du bliver spurgt, om

Kahneman og Tversky arbejdede på det tids-

du kan veksle en 50’er til fem 10’ere, føler du

punkt med en teori om referencepunkter, og

hverken glæde eller smerte. Det samme gælder,

Thaler så hurtigt sammenhængen mellem sine

hvis du fx køber en solcreme. Du har i dit hoved

egne iagttagelser om afvigende økonomisk

afsat penge til en solcreme, og det handler nu

adfærd og teorien om referencepunkt. Teorien

blot om at udveksle penge for creme. Pengene

bygger kort fortalt på, at villigheden til at købe

er her mentalt budgetteret og afskrevet – du

eller sælge en flaske vin er baseret på et refe-

ved, du skal have solcreme. Der, hvor Thaler

rencepunkt – lige meget om professoren ejer

og Kahnemans teori træder i karakter, er, når

flasken eller ej. Hvis han ejer flasken, overvejer

du handler med unikke varer eller eksklusive

han smerten ved at opgive flasken, og hvis han

rettigheder og goder, hvor dine følelser bliver

ikke ejer den, overvejer han fornøjelsen ved at

involveret. Dine koncertbilletter, en sjælden

eje flasken. Værdierne er ulige, fordi smerten

vase, retten til en ekstra feriedag, et kontor

ved at opgive noget, er større end glæden ved

med udsigt osv.
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Opsamling på fase 4: Løsning og forhandling

Ordsekvens

Ord
erindret

Forrang
Åbning

Mellemstykke

Nyeste
Lukning
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I 1950 blev teorien udfordret af andre forsøg,

ten spørger: Har du brug for en jakke? Lidt ude

heriblandt et forsøg med flere valgmuligheder

af kontekst og meget direkte, tænker du måske,

end to. Her viste overvægten af valg at fordele

og takker nej.

sig på den første og sidste mulighed.
Forestil dig i stedet, at der spørges: Leder du efTesen er, at hjernen anstrenger sig mest for at

ter en jakke, eller et par bukser, eller måske en

huske det første valg, og derefter bliver det svæ-

bluse? Nu virker det ikke så malplaceret, hun er

rere og sværere for den at huske valgmuligheder-

bare opmærksom på, at jeg går og søger, men

ne. Derimod er hjernen igen ”på”, når sidste valg

ikke efter noget bestemt. Jeg vil da gerne se på,

kommer. Konklusionen er, at vi husker det første,

hvilke jakker I har, hører du dig selv sige.

vi hører, og det sidste (og nyeste), vi hører.
Der er altså flere gode grunde til, at du kan få noDet betyder, at hvis du ønsker at give kunden nog-

get ud af at opstille valgmuligheder. Spørger du

le valg, skal det første og sidste valg, du giver, være

blot: Kunne du tænke dig en A? vil kunden tage

det du helst vil sælge. Husk også på, at hjernen

stilling til, om hun har et behov for A, dvs. det bliver

ikke kan håndtere for mange valg på en rationel

et simpelt ja/nej-svar. Hvis du i stedet opstiller valg-

måde. Jo flere valg du giver, jo flere muligheder er

muligheder, så er I (med lidt held) ude over, hvor-

der for at vælge forkert – og ingen bryder sig om

vidt kunden overhovedet vil have noget, og i stedet

at vælge forkert og betale penge for det endda.

bliver fokus på, om kunden vil have: A, B eller C. Her
bliver det så relevant at spørge om A først, hvis det

Nu er det heller ikke sådan, at du som bilsælger kan

er A, du gerne vil sælge – måske har A netop den

få kunden til at vælge den gule bil, blot fordi du si-

største avance, eller der er flest på lager.

ger gul før sort, hvid og grå, og heller ikke den lilla,
som du nævner til sidst. Ikke så længe at kunden på

Lukkemetoder

forhånd er bevidst om ønsket til bilens farve.

Dette afsnit er en form for katalog over salgsmetoder og forskellige teknikker og overvejelser

Forrangsreglen er alene en regel om, hvad du hu-

inden for forhandlingsteknik.

sker bedst fra en remse med to eller flere valgmuligheder. Teorien kan derfor bruges i salgssituationer,

Som sælger kan du ikke få nok af gode og afprø-

hvor kunden ikke i forvejen har et bestemt ønske.

vede afslutningsmetoder til at lukke et salg på.
Skemaet giver dig en oversigt over ni forskellige

Forestil dig, at du går rundt i en tøjbutik i dine

metoder til at afslutte et salg, som du kan af-

egne tanker og kigger lidt her og der. Ekspedien-

prøve og tilpasse til din egen stil.
159
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Sælg med hovedet – salgspsykologi, neurosalg og salgsmetode · Personlig planlægning og udvikling

Har du en dårlig dag, vil en lykkecoach måske

vigtigt-haster-skemaet, som hurtigt vil kaste lys

forsigtigt opfordre dig til at prøve at smile for

over, om du har for mange afbrydelser i hverda-

derigennem at ændre dit humør til det bedre.

gen, om dit arbejde er præget af brandslukning

Ved at aktivere smilemusklerne udløses neuro-

eller om du laver for mange opgaver for andre.

transmittorer, som gør dig gladere. Prøv det ved
at putte en blyant på tværs i munden og hold den
med tænderne uden at røre den med dine læber.
Samme lykkecoach vil opfordre dig til at stoppe

Planlæg ikke for
meget her

Planlagte opgaver
optimal situation

efter et par minutter, hvis det ikke virker. Det er
nemlig også bevist, at regelmæssig forfalskning
af følelser (følelser, du ikke føler oprigtigt) kan
føre til stress og endnu dårligere humør.
Det er derfor vigtigt, at du på de dårlige dage,
som vi alle oplever af og til, uden for arbejdstid
giver dig selv plads og tid til at bringe dine andre
følelser frem, fx at være sur og ked af det – selvfølgelig med hensyntagen til dine omgivelser.
I en artikel bragt i Journal of Applied Psychology

Vigtigt
– Haster

Vigtigt
– Haster ikke

Opgaver, du hele
tiden udsætter.
Akutte problemer.
Uforudsete hændelser. Kriser. Tidsfrister, der er overskredet. Opgaver
med deadline nu.

Langsigtet planlægning (strategi,
vision og mål).
Prioritering og skemalægning. MUSsamtaler. Udvikling
og innovation. At
tage på kurser og
videreuddannelse.

Ikke vigtigt
– Haster

Ikke vigtigt
– Haster ikke

Når telefonen hele
tiden ringer. Folk/
kolleger, der lige
kigger forbi kontoret til en snak.
Uventede gæster.
Andres opgaver, de
ikke selv har nået/
kan løse. Visse møder. Visse e-mails
eller anden post.

Ligegyldige e-mails.
Uvæsentlige telefonsamtaler. Visse
møder. Opgaver, der
kan uddelegeres.
Opgaver, du påtager
dig, som ikke er
dine. Aktiviteter,
hvor du føler, du
spilder tiden.
Surfing på internet
og lignende.

Reducer disse opgaverOK at sige nej

Stort set
ren spildtid

fra 2011 viste yderligere forskning bl.a. i restaurantbranchen, at der kan skelnes mellem tjenere,
der bruger surface acting, og tjenere, der bruger
deep acting, når de leverer service. Førstnævnte
handler om kun at føle på overfladen, fx at give et
overfladisk smil under service. Sidstnævnte handler om at trække på dybereliggende følelser og
derved virkelig føle det, når du smiler. Et af resultaterne fra undersøgelsen viste, at tjenere, der
agerer ud fra dybereliggende emotioner, virker
mere autentiske og overgår gæsternes forventninger, hvilket kan føre til flere drikkepenge og
begejstrede gæster. Måske ikke så overraskende,
men nu er der videnskabeligt belæg for at smile
og være oprigtig.

Stressforebyggende værktøjer
At lære at blive opmærksom på dine stressorer,
dvs. hvad der stresser dig, er ikke kun noget, du
kan bruge i dit salgsarbejde, men er brugbart i

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag 2014

alle aspekter af dit job samt privatliv – ofte smelter de to ting jo sammen eller influerer direkte
på hinanden.

Når du har fået styr på prioriteringen, kan du
bruge et andet værktøj til at planlægge din tid;

Planlæg derfor din tid og øv dig på at priorite-

her kan du enten bruge projektstyringsværktøjer

re dine opgaver. Til at prioritere kan du bruge

som et Gantt-kort eller mere simpelt en kalender

186
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Stress i salget

eller huskeliste. Et herligt og nemt kalenderred-

Til dig med personaleansvar

skab finder du på www.kalendersiden.dk, som

Er du leder med personaleansvar i fx en salgsaf-

ganske gratis genererer en kalender med alt det,

deling, har vi fra den danske stressekspert Bobby

du skal huske (følg vejledningen på siden). Det

Zachariae (2008) samlet fem gode råd omkring

giver et hurtigt overblik, som du kan printe i så

stressbegrebet på arbejdspladsen og om hånd-

mange eksemplarer, der skal til.

tering og forebyggelse af stress.

Nedenfor finder du beskrivelsen af (samt et ek-

Stress på arbejdspladsen opstår af situationer

sempel på) et Gantt-skema. Skemaet giver et

og krav, som medarbejderen føler sig tvunget til

overblik over, hvornår hvilke aktiviteter senest

at forholde sig til, men hvor evner og ressourcer

skal sættes i gang, hvilke aktiviteter der eventu-

ikke rækker. Alle er forskellige, og hvad der op-

elt kan køre samtidigt, og hvilke der er afhængige

leves som stressende for en medarbejder, er ikke

af, at en eller flere forrige aktiviteter er afslut-

nødvendigvis stressende for andre.

tede. Skemaet er for nogle også oplagt at bruge
i selve salgsplanlægningen. Fremgangsmåden er

Stress betyder nedsat trivsel og kan gå ud over

som følger:

helbredet og dermed arbejdsindsatsen og ar-

1.

Noter under hinanden i felterne længst til

bejdsglæden. Overvåg derfor stressniveauet på

venstre, hvilke delopgaver din opgave

arbejdspladsen fx via de årlige MUS-samtaler og

består af.

via generel kontakt og dialog med medarbejderne.

2. Vælg tidsinterval: Timer, dage, uger,
måneder. Noter enten klokkeslæt, datoer,

Vurder løbende faktorer på arbejdspladsen, som

ugenumre eller månedsnavne i felterne i

kan være årsager til stress, såsom arbejdsproces-

øverste række.

ser, kommunikation og målsætninger. Klar og præ-

3. Marker i felterne ud for den enkelte aktivitet,

cis kommunikation, rolleklarhed og et godt infor-

på hvilket tidspunkt den finder sted. Du kan

mationsflow kan være med til at forebygge stress.

markere ved at farve den enkelte celle og ef-

Ved at sætte fokus på de nævnte faktorer, kan du (i

terfølgende, som planen skrider frem, sætte

fællesskab med ledelse og medarbejderne) bidrage

kryds i de felter, som er afsluttede.

til at forebygge udbrændthed og forbedre arbejds-

Se eksemplet herunder.

miljøet.

Dato
Salgets 6 (måske 7) faser
Forberedelse

1/9

2/9

X

X

3/9

4/9

4/9

4/9

4/9

5/9

12/9

4/10

Første kontakt
Behovsanalyse
Løsning og forhandling
Evt. indvendingsbehandling
Lukning
Opfølgning (eftersalg)
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Din personlige udviklingsplan

Matrixen nedenfor kan skabe overblik over dine

dit arbejde at mestre det, og hvor svært eller let

evner ud fra, hvor meget nytte det vil give dig i

det er at bruge.

Høj nytteværdi

Svært at bruge

1) Punkter, som er
meget nyttige i dit
arbejde, men svære at
lære at bruge

2) Punkter, som er
meget nyttige i dit
arbejde og lette at lære
og bruge.

GIV DEM EKSTRA
KONCENTRATION
– DET BETALER SIG

NO-BRAINER
– SÆT I GANG!

4) Punkter, som ikke er
særligt nyttige i dit job,
og som samtidig er
svære at lære og bruge.

3) Punkter, som ikke er
særligt nyttige i dit job,
men lette at lære og
bruge.

GLEM DET!

LÆR DEM, NÅR DU
HAR TID – MAN VED
JO ALDRIG

Let at bruge

Lav nytteværdi
Matrix over evner, nytteværdi kontra sværhedsgrad
Ved egen tilvirkning

Placer i det efterfølgende tomme koordinat-

hvor svært du synes, det er. Du kan eventuelt

system alle punkterne fra spørgeskemaerne. Fx

bare skrive 23, som er nummeret ud for spørgs-

hvis du synes, forhandlingsteknik er nyttigt i dit

målet om forhandlingsteknik.

arbejde, så placerer du det i felt 1 eller 2 alt efter,

Høj nytteværdi

Svært at bruge

Let at bruge

Lav nytteværdi
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Når du har placeret de forskellige punkter i ske-

til, og de punkter, hvor der er rum til forbedring.

maet, er det tid til at sortere, kombinere og væl-

Kig især på de punkter, du har sat i skemaets

ge imellem de punkter, som du allerede er god

firkant 1 og 2, for det er her, du for alvor kan
189
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