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2. Salgsverktøy
1. Nøkkelaktiviteter
Her skal du beskrive i detalj de viktigste aktivitetene og/eller de oppgavene du må gjennomføre 
for at du skal lykkes som salgs- og servicemedarbeider. Lag et skjema for hver aktivitet.

Viktig aktivitet:

Kritisk trinn/oppgave               Fremdriftsplan, dato  Kommentar

                 Start   Kontroll         Slutt
  
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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2. Den store motivasjonskalkulatoren

Salgssjefen på HMS Kontoret AS bruker kalkulatoren “Matematikk blir til penger!” overfor sine 
25 selgere (www.salgsnett.com). Kanskje det er en motiverende øvelse også for dine selgere?

Fyll ut kun de blå feltene. 
Dersom enkelte felter ikke passer for din hverdag setter du bare tallet “1”.

Forutsetninger      

Hvor mange kroner betyr ett ekstra salg for deg?    1    

Hvor mye (ekstra) ønsker du å tjene?     1    

Hvor mange (ekstra) salg trenger du?     1    

 

                     Fyll ut*

Hvor mange møter gir kontrakt?      1 av 3

Hitrate for møtebooking når du treffer beslutningstaker   1 av 3

Hitrate på oppkall der du treffer beslutningstaker    1 av 3

       

Dette må du gjøre for å klare      1 esktra salg?

Antall ganger du må løfte telefonen og ringe   27    

skal resultere i antall beslutningstakere du treffer    9    

Dette gir deg så mange møter      3    

Så mange møter vil gi deg dette antallet kontrakter    1,0    

       

Sett inn antall dager som er igjen til budsjettperioden   20

er ute for å se krav til aktivitet per dag     

       

Følgende aktivitetsnivå er nødvendig      

Kundekontakter per dag       1,35    

Kontakt med beslutningstaker per dag     0,5    

Møter per dag        0,2    

Kontrakter per dag       0,05   
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Rammer for din selvutfoldelse    

Når du har nådd målet ditt vil du, før skatt, ha kr   1  Din skattesats 50 prosent
                        
Utbetalt etter skatt =                          1       

Tilsvarer et årlig beløp =                     12  Før skatt    

Tilsvarer et årlig beløp =                          6  Etter skatt    

Hva kan du gjøre med                  12  ekstra i året?    
         
      
   
Alternativ 1. Du kan betjene et lån på   24  kroner dersom du låner 2 ganger brutto inntekt

Alternativ 2. Du kan nedbetale lån med inntil                    6  kroner etter skatt  

Alternativ 3.        0  fadderbarn hos Plan  
Hvis du vil bidra til en bedre verden kan du hjelpe           0  foreldreløse i SOS barnebyer  
                              0  Vanskeligstilte hos Røde Kors  

Alternativ 4. Reis dit du vil og gjør det du vil  Se forslag under motivasjonssidene på www.salgsnett.com

Alternativ 5.      Bruk fantasien og nyt resultatene av innsatsen

Sett inn dine tall som du fant da du gjorde øvelse 13. Pipelinekalkulator under 2 Salgsverktøy.
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3. Kartlegg kundens atferdsstil

Venn deg til å observere hva kunden gjør. Hvordan oppfører kunden seg i butikken din, 
i salgsmøte i samtalen med deg og andre? Observer hva kundene gjør, sier og hvordan de 
sier det. Legg merke til kroppsspråket (holdninger, gester, mimikk), uttrykksmåten (tonefall, 
lydstyrke, talehastighet) og ordbruk (fokus i samtalen, formuleringene, innholdet og billedbruk). 
Sjekk om kunden reagerer bestemt eller er mer tilbaketrukket.
Kryss av på observasjonsskjemaet under og finn ut om kunden har en rød, gul, grønn eller blå atferd. 

 

Tilbakeholdende

•  trenger tid

•  spørrende tilnærming

•  snakker lavt/mykt

•  høflig avventende

Bestemt/direkte

•  kommer raskt til saken

•  fortellende/lett for å snakke

•  snakker høyt

Veloverveid og ettertenksom

•  virker lukket

•  distansert, lite gester og mimikk

•  synes å være styrt av fornuft

•  formell

•  konsentrert om ”HVORFOR”

•  opptatt av regler, kvalitet og detaljer

Aksepterende og utførende

•  virker åpen

•  varme ansiktsuttrykk

•  virker medfølende

•  avslappet og lyttende

•  konsentrerer seg om ”HVORDAN”

•  opptatt av  sikkerhet og å gi sympati

Pratsom og påvirkende

•  virker åpen

•  levende ansiktsuttrykk

•  virker emosjonell,  gestikulerer

•  ukonvensjonell

•  konsentrert om ”HVEM”

•  opptatt av å få andres aksept

Konkurrerende og bestemmende

•  virker lukket

•  kjølig/distansert ansiktsuttrykk

•  synes å være styrt av fornuft

•  besluttsom

•  konsentrert om ”HVA”

•  opptatt av mål og resultater

Observasjonsskjemaet. Hvem er kunden? Sjekkliste for adferd.

eller
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4. Praktisk atferdsplanlegging

Hensikten med denne oppgaven er at du med suksess skal bruke det 
du har lært om atferdsstiler i praksis. Følg trinnene nedenfor. Får du 
den hjelp og støtte du trenger fra din leder, burde du kunne merke 
forbedring både i forholdet til dine kunder og i form av økt salg.

Innen en måned:
1. Velg ut tre av dine “tøffeste, og samtidig, viktigste kunder.

2. Lag en profil av deres atferdstendenser 
(se “Guideskjema for å lese mennesker”, s. 7, observasjonsskjema, s. 10 
og “Oppsummering av de fire familier”, s. 293-302)

3. Lag deg en salgsstrategi for hver av dem 
(se “Tilbakemeldingskjema for forberedelse”, s. 238)

Innen to måneder:
4. skriv et kort memo til salgslederen din og summer opp følgende for 
hver kunde:
    a) Den enkelte kundes salgspotensial
    b) Hvordan et bedret forhold til kunden ville innvirke på 
        mulighetene for å lykkes.
    c) Vesentlige endringer som du må gjøre i din salgsatferd for    
        å bli bedre tilpasset denne kunden.
    d) Din vesentligste bekymring i dette kundeforholdet og hva 
        du vil gjøre for å forhindre problemer.

5. Sørg for et møte med din leder for å diskutere dette og få hans 
støtte.

Innen tre måneder:
6. Fortsett salgsaktiviteten og tilpass dine strategier.

7. Ved hjelp av debriefing/evaluering skal du vurdere din fremgang 
med denne kunden.

8. Skriv et kort memo til salgslederen din og oppsummer hva du har 
lykkes med, hva du har lært og hva du ytterligere forbedre.

9. Diskuter med din salgsleder hva du har lykkes med og hva du har 
lært.

10. Gjennomgå på nytt din salgsstrategi og se hvordan du kan 
fortsette å lykkes med å tilegne deg ferdigheter innen atferds-
tilpasning.
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5. Evaluer din evne til å øke salget gjennom atferdstilpasning

1. Sagt med dine egne ord, hva er mellommenneskelig tilpasningsdyktighet sett i forhold til salg?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

2. Hva er de tre vesentligste lærdommene du har fått om atferdsstiler på dette stadiet i 
    læringsprosessen?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

3. Når du ser på atferdsstilene til dine nåværende kunder, vil du da si at din måte å selge til dem 
på stammer fra din egen behagssone, eller tilpasser du stilen i den grad det er nødvendig til 
kunder som er forskjellig fra deg? Hvorfor?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

4. Hvilken forskjell tror du økt salgstilpasning vil ha på dine personlige salgsresultater?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

5. Hvilke ideer har du, eller hva kunne du tenke deg å gjøre på dette stadiet i læreprosessen, 
    for å fortsette å bruke det du har lært?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
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6. Evaluering av din evne til å identifiser kunder atferdsstil

1. Med hvor stor grad av nøyaktighet kan du i dag lese dine kunders atferdsstil?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

2. Hva er fordelene med å ha muligheten til både å kunne bestemme kundens stil spontant 
    og gjennom “Guideskjema for å lese mennesker”, s. 7?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

3. Hvilke tre ytterligere kunnskaper om atferdsstiler har du lært på dette stadiet som er viktige 
    for deg?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

4. Hvilke ideer har du eller hva kunne du tenke deg å gjøre på dette stadiet i læreprosessen for 
    å fortsette å bruke det du har lært?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
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7.  Evaluering. Salgsstrategier for å tilpasse deg til kunden

1. Etter å ha vurdert din egen tilpasningsdyktighet innen salg og service, hva tror du dine 
    kunder synes er dine viktigste utviklingsmuligheter?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

2. Hvordan vil dine salgsrutiner/vaner bli påvirket hvis du bestemmer deg for å bruke mer tid 
    til virkelig å legge forholdene til rette for en tilpasset salgsstrategi?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

3. Hvilke tre ytterligere kunnskaper om atferdsstiler har du fått på dette stadiet i 
    læringsprosessen som er viktige for deg?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

4. Hvilke ideer har du eller kunne du tenke deg å gjøre på dette stadiet for å fortsette å bruke 
    det du har lært?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
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8. Evaluering. Øve deg på tilpasning i individuelt salg

1. Hva faller lettest når du øver deg på stiltilpasning? Hvorfor tror du det er slik?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

2. Hva er det som faller vanskeligst for deg? Hvorfor tror du det er slik?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

3. Hvilke tre ytterligere kunnskaper om atferdsstiler har du fått på dette stadiet i 
    læringsprosessen som er viktige for deg?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

4. Hvilke ideer har du eller kunne du tenke deg å gjøre på dette stadiet for å fortsette å bruke 
    det du har lært?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
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9. Evaluering. Øve deg på tilpasning brev og gruppesalg

For bakgrunnsstoff se øvelse 24. Salgsbrev s. 90.

1. Når du ser på dine tidligere salgsbrev, i hvilken grad tror du at du har tilpasset dem til 
    kundene dine? Hvilke fordeler kunne du ha av å tilpasse deg i større grad i fremtiden?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

2. Hvilke er de to viktigste utfordringene du møter når du skal tilpasse deg grupper og komiteer? 
Hvordan vil du håndtere disse?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

3. Hvilke tre ytterligere kunnskaper om atferdsstiler har du fått på dette stadiet i 
    læringsprosessen som er viktige for deg?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

4. Hvilke ideer har du eller kunne du tenke deg å gjøre på dette stadiet for å fortsette å bruke 
    det du har lært?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
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10. Skjema for strategisk planlegging av atferdsstil

Fyll ut ett skjema for hver kunde. Fyll inn din egen atferdsstil og det du vet om kundens 
atferdsstil. Lag så en strategisk plan for samtalen med den enkelte kunde hvor du setter 
opp  den informasjonen du vil vektlegge og den atferd du vil tilstrebe.

Din egen atferdsstil:                                                      Kundens atferdsstil:

...........................................................................         .........................................................................

...........................................................................         .........................................................................

1.  Strategier for planlegging:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

2. Det første møtet:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

3. Plan for kartlegging av behov:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

4. Plan for presentasjon:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

5. Plan for å håndtere kundens innvendinger (bekymringer):

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

6. Plan for å lukke salget / oppnå forpliktelse:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

7. Plan for oppfølging/ mersalg/ gjenkjøp og service:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
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11. Handlingsplan for salg

Tips til utfylling av skjemaet finner du i Oppsummering av salgsstrategi på s@.

1. Planlegging  Hva er det du, ut fra kundens atferdsstil, må passe på å gjøre og hva  
   må du unngå å gjøre?

2. Det første møtet Hvor mye og hvilken type samhandling passer best med denne 
   kunden?

3. Kartlegge behov Hvordan skal du klargjøre situasjonen, løse utfordringer og stimulere 
   behov? 

4. Spørre- og   Hvilke spørsmål vil du stille for å få bekreftet det som du tror denne  
    intervjueteknikk kunden vil reagere på, både personlig og med hensyn
   til sin organisasjon/omgivelser:

5. Samtalestrategi Hvilke tema vil du ta opp i hvilken rekkefølge?

6. Argumentere   Hvilke fordeler vil du vektlegge overfor denne kunden?
    for produktet  

7. Håndtere   Skriv ned noen sannsynlige innvendinger/bekymringer/frykter som  
    innvendinger  denne kunden kan ha. Hvordan vil du redusere dem? 
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12. Avtalebok

Bestem deg for hvilken type avtalebok du vil bruke. 

Du trenger et planleggingsverktøy for hva du skal gjøre når og hvor i løpet av arbeidsdagen. 
Verktøyet må være enkelt i bruk for at du skal holde oversikt over når og om du har tid. Å ha 
disse dataene skriftlig frigjør mental kapasitet til å konsentrere seg om å være 100 prosent 
tilstede. Du slipper å stresse om hva du skulle huske. Om du har den elektronisk eller i papir, er 
opptil deg. Det er fordeler og ulemper ved begge metoder, men bruk bare en avtalebok. Du skal 
være trygg på at du leser det du har notert. Skriv også opp dine private gjøremål slik at du får 
total oversikt over tidsbruken din. Skriv tydelig slik at du selv skjønner hva som står. Ha streng 
selvdisiplin. Book også møter med deg selv og hold alltid av tid til uforutsette hendelser.

8. Pris- og   Hvilken forhandlingsstrategi vil du velge overfor denne kunden?
    rabattspørsmål 
   

9. Presentasjon  Hvilke utsagn om egenskaper og fordeler kan du bruke som vil være  
   effektive og som vil passe til denne kunden?  

10. Tilbudet til   Hvilken stil vil du bruke i tilbudet og hvordan vil du vektlegge de ulike  
      kunden  elementene?
  
   

11. Få ordren   Hvilken salgsavslutning vil sannsynligvis være den mest effektive for  
      fra kunden  å oppnå en forpliktelse fra vedkommende? 
    

12. Oppfølging   Ut fra denne kundens atferdsstil, hvilke forventninger tror du han/ 
      av kunden  hun har til service? Hvordan kan du besvare disse mest effektivt?
    



72

13. Pipelinekalkulator

Her kalkulerer du hva din pipeline er verdt.

1) Se på hvilke trinn i salgsprosessen hvor 
sannsynligheten for salg øker:

2) Bestem din hitrate for hvert av salgstrinnene. 
Mangler du data, gjør et anslag. En god møte-
planlegger har hitrate på 30 prosent, dvs. at du 
får møte 30 prosent av de mulige kundene du 
ringer. En meget dyktig selger klarer å få salgs-
avtale med 30 prosent av de ukjente kundene 
han/hun møter. I eksempelet har vi har lagt til 
grunn henholdsvis 20 prosent og 10 prosent.

3) Ta de forventede salgene du jobber med  
for tiden. Uansett hvor god du er, du lukker ikke 
alle salgene. Tabellen på s. 73 hjelper deg til å 
kalkulere den virkelige verdien. I eksempelet 
figur B har vi brukt tallene fra øvelsen 
”SMART salgskampanje”. 

Hvis salgsmålet ditt, for eksempel er  
500 000 det neste kvartalet, ser det ved første 
øyekast ut som om du har nok prospekter 
i eksempelet over. Lukke du alle mulige 
salg, vil du selge for langt mer, nærmere 
bestemt kroner 645 500. Og du kan synge som 
Bobby McFerrin sang i 1988: ”Don’t Worry, 
Be Happy”. Why worry? Hvorfor kan du ikke 
bare ”be happy”? Den brutale sannhet er at 
din optimisme er ubegrunnet. Selv ikke den 
beste superselger lander så stor del av sine 
prospekter. Det realistiske tallet er   
katastrofale kroner 155 500. Du mangler 
hele 350 000 kroner i inntekt, mens du håpet 
at du lå 150 000 over salgsmålet! Det er litt 
forskjell!

4) Anslå den virkelige verdien av din pipeline 
kvartalsvis. Fyll inn dine egen data og beregn 
hva neste kvartal vil gi deg av inntekter, gitt 
at du følger opp og gjør jobben din. Tar det 
lenger tid enn tre måneder å konvertere kalde 
kunder til mulige kunder enn tre måneder, 
må du overføre verdien til neste kvartal.

Du kan beregne verdien av pipeline for et 
valgfritt tidsrom. Det er bare å utvide antall 
rader i skjemaet. Du kan også beregne total 
verdi av forventet salg mer nøyaktig om du i 
stedet for gjennomsnittssalg per kunde legger 
inn forventet salg per kunde. Det har størst 
betydning om en og annen av dine kunder er 
ekstra stor.

Tips.
For å ha full valuta av din pipeline, er det  
nødvendig å gjøre regelmessige analyser.
 
Du kan lage ditt eget Excel-ark og fortløpende 
beregne verdien av din pipeline. Det motiverer. 

Figur A. Sannsynligheten for salg øker med kundens interesse. Legg merke 
til at innvendinger fra kunden viser at kunden nærmer seg et JA til kjøp. 
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Figur B. Verdi av pipeline. Kvartalsvis beregning av forventet salg
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14. SWOT-analyse av egen virksomhet og konkurrentene

SWOT-analyse er et effektivt verktøy for å få en rask oversikt over indre og ytre styrker og 
svakheter i avdelingen /organisasjonen. De fire bokstavene «SWOT» representerer forbokstaven 
i de engelske ordene Strengths (styrker), Weaknesses (svakheter), Opportunities (muligheter) 
og Threats (trusler). SWOT-analyse gir et godt utgangspunkt for å ta beslutninger, og kan være 
et nyttig verktøy for å identifisere områder for forbedring.

Utfør en SWOT-analyse både av eget og dine konkurrenters firma, samt det enkelte produkt. 
Hva er styrkene, svakhetene, truslene og mulighetene? Fyll inn skjemaet og bruk spørsmålene 
som hjelpemidler for å komme i gang med brainstormingen.
 
Tips til utfylling av skjemaet:

Styrker:

• Hvor står vi i øyeblikket?
• Hva funger godt?
• Hva er våre styrker?
• Hva er vi stolte av?
• Hva gjør oss oppglødde og gir oss 
   pågangsmot?

Svakheter:

• Hva er vanskelig?
• Hvor ligger fallgruvene og hindringene?
• Hvilke uhell kan hindre oss?
• Hvilke svakheter har vi?

Muligheter:

• Hva er våre fremtidsmuligheter?
• Hva kan vi gjøre mer av?
• Hvilke forbedringsmuligheter har vi?
• Hva kan vi bruke i omgivelsene?
• Hvordan kan vi bli enda dyktigere?
• Hvilke muligheter har vi ikke brukt?
• Hvilke deler av virksomheten ligger     
   brakk?

Trusler:

• Hvilke kommende farer ligger på lur
• Hva kommer vanskelighetene våre av?
• Hva er mulige risiko?
• Hva må vi regne med at kan skje?
• Hva er det verste som kan skje?
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SWOT-analyse av egen virksomhet og konkurrentene

Styrker:

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Svakheter:

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Muligheter:

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Trusler:

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................
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15. Prospektliste

Hensikten med å føre prospektliste er å holde oversikt over hvilke mulige kunder du til enhver 
tid bearbeider. Lista bidrar til en oversikt over hvor langt du har kommet i prosessen slik at du 
bruker tida effektivt og bearbeider de kundene som er hensiktsmessig å jobbe med. 
Lista opp-daterer du hver måned. 

For hver mulige kunde noterer du følgende 

Kunde: ...............................................................      Har i dag: ...........................................................

Konkurrent: .......................................................      Forslag til løsning: ............................................

Omsetning. Bidrag: ...........................................      Forventet levering: ...........................................

Kryss av i ruta salgsferdighet slik at du til enhver tid vet hvor langt du har kommet. 
Det er plass til dine egne notater i feltene under.  

1. 
Planlegging

2. 
Kartlegge 

behov

3. 
Løsningen

4. 
Tilbudet 

5. 
Avslutningen

6. 
Oppfølging

Kundeatferd
Rød/gul/

grønn/blå

9. 
Argumenter

 

12. 
Innvendinger

13.
Kjøpssignaler
 

17. 
Få ordren 

fra kunden

22. 
Påfølgende 

salg
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16. Planer 

Her skriver du opp dine langsiktige planer og 
aktiviteter. 

Lag en månedsplan for hver av årets 
12 måneder.

Kundeaktiviteter, messer/møter

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

Kampanjer

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

Salgsaktiviteter

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

Reiser

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

Liste over fremtidige mulige kunder

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

Salgsmøter

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

Deltakelse på skoler, kurs og lignende

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

Ferier

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

Privat

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................
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17. Salg til grupper

Selv om du ikke skulle prøve å tilpasse deg andres atferdsstil, er salg til grupper utfordrende. 
Her er noen generelle tips til salg i grupper:

1. Prøv å få gruppen så liten som mulig.

2. Forsøk å lese gruppen: Hvem har størst  
innvirkning på beslutningen? Hva er  
deltakernes mest sannsynlige behov? 
Hvordan vil beslutningen bli fattet?

3. Hvis det er mulig, bør du helst møte hver 
enkelt av deltakerne på forhånd.

4. Lag en skisse over presentasjonen din. 
Fokuser på nøkkelpunkter, fordeler og 
de ideene som er mest relevante for 
medlemmene av gruppen. Hva er felles for 
gruppen? Hold deg til skissen, men vær 

 fleksibel når det gjelder å besvare 
spørsmål.

5. Øv på presentasjonen. Pass på tiden. Legg 
frem informasjon og forslag på den måten 
som passer gruppens blanding av atferds-
stiler. Tilpass din atferdsstil til den som har 
størst innvirkning på beslutningen samtidig 
som du tar hensyn til atferdsstilen til viktige 
beslutningspåvirkere.

6. Bruk visuelle hjelpemidler som video, 
slides, flippover, overhead, produktprøver 
og lignende.

7. Ha med noe å dele ut til hvert av 
medlemmene i gruppen.

8. Gjennomgå programmet før du begynner.  
Ta for deg nøkkelpunktene etter hvert og 
trekk konklusjoner. For å involvere og  
aktivisere gruppen, be deltakerne om  
 å stille spørsmål og komme med  
kommentarer. Etterspør synspunkter.
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18. Deltakerliste for gruppepresentasjon

1:

Tittel: ................................

Stil: ...................................

Nøkkelperson? 
JA ___   NEI ___

  
2: 

Tittel: ................................

Stil: ...................................

Nøkkelperson? 
JA ___   NEI ___

  
3: 

Tittel: ................................

Stil: Rød

Nøkkelperson? 
JA ___   NEI ___

  
4: 

Tittel: ................................

Stil: ...................................

Nøkkelperson? 
JA ___   NEI ___

5: 

Tittel: ................................

Stil: ...................................

Nøkkelperson? 
JA ___   NEI ___

Person Sannsynlig kjøpsrolle Viktige behov/program Juster stil gjennom å
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Eksempel 1 på utfylt skjema

1: Katrine Kneppen

Tittel: Finansdirektør

Stil: Utpreget blå

Nøkkelperson? 
JA ___   NEI ___

  
2: Anders Røde

Tittel: Driftsoperatør

Stil: Rød

Nøkkelperson? 
JA ___   NEI ___

  
3: Anne Bing

Tittel: Leder Distribusjon

Stil: Rød

Nøkkelperson? 
JA ___   NEI ___

  
4: Trygve Skogslia

Tittel: Leder

Stil: Grønn

Nøkkelperson? 
JA ___   NEI ___

5: Karsten Karlsen

Tittel: Budsjettanalytiker

Stil: Blå

Nøkkelperson? 
JA ___   NEI ___

Person Sannsynlig kjøpsrolle Viktige behov/program Juster stil gjennom å

Økonomisk analyse

Råde beslutningstaker

Pris, betingelser

Virkning på deknings-
bidrag

Gi data om andre 
installasjoner

Gi detaljerte kostnadsdata 
for kjøp og installasjon

Still flere spørsmål

Beslutningstaker Virkning på firmaets 
inntekt/fortjeneste

Rask takt

Vis resultatene klart

Tilby alternativer for 
oppstart

Legg frem forslag til 
handlingsplan

Tekniske/operasjonelle 
analyser

Min vesentligste 
støttespiller

Viktig påvirker

Virkning på kostnads- 
og servicemålene

Forenlig med andre 
installasjoner

Raskt takt

Gi sammendrag av 
resultater fra andre 
installasjoner

Gi alternativer for arrange-
ment og installasjon

Sluttbruker Virkning på nåværende 
systemer

Virkning på ansatte
- timeplan, opplæring…

Virkning på service

Fremhev effektive måter 
å komme i gang på som 
andre har benyttet

Vektlegg brukerstøtte og 
service

Støtte for innkjøpsgruppen Adgang til understøttende 
data og referansemateriell

Gi forsikringer om hjelp til 
datainnsamling og analyse

X

X
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Eksempel 2 på utfylt skjema

1: Gunn Opheim

Tittel: Adm. dir.

Stil: Utpreget gul

Nøkkelperson? 
JA ___   NEI ___

  
2: Ansgar Rødland

Tittel: Finansdirektør

Stil: Utpreget rød

Nøkkelperson? 
JA ___   NEI ___

  
3: Anne Bing

Tittel: Salgsdirektør

Stil: Utpreget rød

Nøkkelperson? 
JA ___   NEI ___

  
4: Gunnar Gullhella

Tittel: Filialsjef

Stil: Utpreget gul

Nøkkelperson? 
JA ___   NEI ___

5: Knut Knudsen

Tittel: Leder for 
opplæringsavdelingen

Stil: Utpreget blå

Nøkkelperson? 
JA ___   NEI ___

Person Sannsynlig kjøpsrolle Viktige behov/program Juster stil gjennom å

Beslutningstaker Må gi støtte til hennes 
visjoner om firmaets 
fremtid

Må bestå grunnleggende 
økonomiske tester

vise et levende og 
entusiastisk kroppspråk

Kostnader/ profitt

Demper toppledelsens 
impulsive beslutninger

Firmaets levedyktighet og 
økonomiske stabilitet

Hvilke resultater andre 
kunder har oppnådd

referere til tidligere 
resultater med tilsvarende 
produkt

Bruker

Kjent for å like og sette i 
gang med nye ting

Sterk pådriver

Systemets enkle tilpasning 
til annet utstyr

Virkning på kostnader og 
resultater

Legge frem handlingslan

beregne innsparing og 
vise nytteverdi

Bruker

Igangsetter

Virkning på nåværende 
systemer

Virkning på ansatte
- timeplan, opplæring…

Virkning på service

vektlegge begeistring 
blant de ansatte

Teknisk bedømmer

Kjøpstilhenger

Virkning på opplærings-
situasjonen

Virkning på policy og 
prosedyrer

beskrive gode 
opplæringsprosedyrer

X

X
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19. Presentasjonsstrategi for gruppe

Bruk dette arket til å planlegge din generelle strategi for stiltilpasning for gruppepresentasjoner. 
Det skal brukes sammen med ”Deltakerliste for gruppepresentasjon”, s. 79, som er laget for å 
få frem informasjon om de som skal delta på presentasjonsmøtet. Hensikten er at du skal kunne 
lage en samlet strategi, dvs. en blanding av atferder som er generelt passende og som imøte-
kommer de spesielle forventninger de viktigste deltakerne har.

     1. Det overordnede målet for denne presentasjonen er å:

     2. Jeg vil etablere en formell/ uformell tone gjennom å: 

     3. Generelt vil min takt være raskere/ saktere og jeg vil opprettholde den gjennom å:

     4. Jeg vil forsøke å vise en fortellende / spørrende holdning gjennom å:

     5. Min generelle holdning og måte å snakke på vil være:

     6. Jeg vil vise meg varm/ kjølig gjennom å: 

     7. Jeg vil støtte saksorienterte prioriteringer gjennom å:

     8. Jeg vil støtte menneskeorienterte prioriteringer gjennom å:
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Her er et eksempel på utfylt skjema:

     1. Det overordnede målet for denne presentasjonen er å:

     Få aksept for firmaets evne til å løse kundens distribusjons- og serviceutfordring.

     2. Jeg vil etablere en formell/ uformell tone gjennom å: 

     Være skikkelig kledd i dress.

     3. Generelt vil min takt være raskere/ saktere og jeg vil opprettholde den gjennom å:

     Vise en kvikk fremtreden, understøtte med kortfattet grafikk av oppsummeringstypen.

     4. Jeg vil forsøke å vise en fortellende / spørrende holdning gjennom å:

     Komme til saken, legge frem nødvendig informasjon og meninger uten å ha blitt spurt, 
     ikke stille for mange spørsmål.

     5. Min generelle holdning og måte å snakke på vil være:

     Rask og formell, men avslappet.

     6. Jeg vil vise meg varm/ kjølig gjennom å: 

     Holde mine personlige kommentarer og følelser tilbake; holde meg strengt til sak både 
     under presentasjonen og eventuelle diskusjoner.

     7. Jeg vil støtte saksorienterte prioriteringer gjennom å:

     Fokusere på fremdri ften  i møtene, løsningene og resultatene.

     8. Jeg vil støtte menneskeorienterte prioriteringer gjennom å:

     Forsikre Trine Bakken om at jeg personlig vil samarbeide med henne om å igangsette 
     systemet på en slik måte at virkningen for de ansatte blir minst mulig.
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20. Håndtere innvendinger

Hvor ofte opplever du at du håndterer innvendinger på en god måte?

1) Angi på en skala fra 0 – 10, hvor 0 markerer aldri, og 10 markerer at du synes at du alltid 
håndterer innvendinger på en god måte:_____

2) I hvor stor grad ønsker du å kunne håndtere innvendinger på en god måte? ______
Hva må tallet være for at du kan si deg fornøyd? ______

3) Hvordan kommer du dit? Hvordan skal du kunne konstatere at du er kommet et hakk opp på 
skalaen? Hvordan vet du at du håndterer innvendinger på en bedre måte? Skriv ned tre til fem 
tegn på det:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Tips: Lag deg en treningsplan og skriv en treningsdagbok. Hvilke konkret tiltak vil du sette i verk? 
Skriv ned hvilke frykter du vil utfordre. Hvilke metoder vil du bruke?  Noter NÅR du skal gjennomføre 
treningsøkta. Hvem skal du trene sammen med? Hvem skal gi deg feedback og hvordan? Sett av 
plass til å evaluere treningen. Skriv ned treningsmålet for neste økt.

4) Hvorfor ønsker du håndterer innvendinger på en bedre måte? Hvilken effekt vil det ha på din 
serviceinnstilling og ditt salg?

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

5) Hva hinder deg i å håndterer innvendinger på en bedre måte? 
.............................................................................................................................................................

6) Og hva kan du gjøre med det?
.............................................................................................................................................................

7) Gi et eksempel på at du har håndtert innvendinger på en god måte:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

8) Hvilket enkelt tiltak kan du iverksette umiddelbart for å bli litt bedre til å håndtere   
innvendinger på en god måte?
 
.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................



85

21. Håndtere innvendinger ved å støtte behov

En innvending er ofte et uttrykk for utrygghet og tvil. Utrygghet og tvil behandles med å gi trygghet. 
Det gir du ved å møte kunden med forståelse og å gi han/henne psykologisk støtte. Ta utgang-
spunkt i kundens behov:
1. Lytt til kundens utsagn, for eksempel: ”Jeg har ikke tillit til den leverandøren jeg har i dag” eller 

”jeg er ikke fornøyd med dagens løsning”.
2. Oversett utsagnet til et behov: ”Jeg ønsker å få en leverandør jeg har tillit til” eller ”jeg ønsker 

en løsning jeg kan bli fornøyd med”.
3. Støtt behovet: ”Jeg er enig med deg i at det er viktig å ha en god samarbeidspartner/ løsning.” 
4. Følg opp med å stille kunden et åpent spørsmål: ” Hva legger du vekt på i den forbindelse?”
Eksempler på støtte av behov:

Utsagn

Dette må jeg tenke på.
Jeg kommer ikke til å 
skrive under i dag!

Dette er vanskelig.

Dette er dyrt.

Det er så mye kø.

Jeg er fornøyd med det vi har

Jeg tviler på om dette 
løser mitt behov

Det er for dyrt

Behov

Trygghet på at dette er/ blir 
riktig for meg

Lettelse/ få det enklere

Prisen skal stå i forhold til 
opplevd nytteverdi.

Spare tid

Det skal en meget god grunn til 
at jeg kjøper av deg

Trygghet/sikkerhet

Kunden vil spare penger

Støtte

Jeg skjønner at du vil være 
sikker på at du gjør et godt
kjøp/riktig valg

Det kan være vanskelig å velge.

Det koster en del, ja.

Det skjønner jeg godt. Jeg skulle 
ønske at du skulle slippe å vente.

Flott at du er fornøyd, og jeg 
forstår godt at når du er fornøyd, 
så trengs det en god grunn til å 
skifte til oss/vårt produkt.

Klart det er viktig å være sikker 
på det.

Da oppfatter jeg at du er opptatt 
av å spare penger (sies i en 
anerkjennende tone)

Åpent spørsmål

Hva er det du trenger å tenke 
på/ er usikker på?

Hva vil lette valget?
Hva vil gjøre det enklere?

Hvilken nytte/glede/betydning 
vil du få ved å kjøpe …?

Kan vi finne et tidspunkt hvor det 
er mindre kø? Hva med…(foreslå 
et tidspunkt du vet det vanligvis 
er mindre pågang)

Hva kunne være en slik grunn?
... og jeg tror en slik god grunn 
er den kvaliteten og de gode 
tilbakemeldingene vi får på våre 
leveranser. Det vil sette deg i 
stand til å utnytte din arbeids-
kapasitet/ditt firmas ressurser 
enda bedre. Hva synes du om det?

Hva er det som gjør deg usikker?

Jeg tror jeg kan hjelpe deg. Vil 
du vite hvordan?

Denne teknikken bygger bro over usikkerhets- og uenighetskløfta som ellers kan utvikle seg til 
å bli så dyp at salget forsvinner. Gir du støtte i forhold til kundens behov, oppleves du som både 
hyggelig og profesjonell. For å lykkes er det avgjørende at du skiller mellom kundens utsagn og 
hans/hennes behov. Du kan sjelden lese dem som en åpen bok. Du må åpne boka og finne hvilke 
behov som skjules bak kundens ord. Det gjør du ved å omdefinere kundens utsagn: ”Har ikke” 
betyr ”ønsker” og ”vil ikke” betyr ”vil på visse premisser”. Tvil er et kjøpssignal. Finn ut hvilket 
behov som ligger bak utsagnet.



86

Sett opp en liste over innvendinger du har møtt og fyll ut ditt eget skjema.

Utsagn Behov Støtte Åpent spørsmål
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22. Håndtere innvendinger ved å indentifisere behovet bak innvendingen 

1. Sett inn innvendinger du møter. 
2. Finn ut hvilket behov innvendingen skjuler. Innvendinger som inneholder ordet “ikke”, 
kan du oversette med “Jeg ønsker” det motsatte. Finn ut hva kunden frykter:

Rød Gul Grønn Blå

Å bli utnyttet Å få skylda når noe Situasjoner hvor ingen Uberettiget eller 
 går galt vet hva som skjer personlig kritikk

Å miste styringen  At andre skal bli Usikkerhet, kaos og Kritikk av det de har
med omgivelsene oppbrakt over dem ustabilitet gjort

Kjedsomhet Krav til faste Mellommenneskelig Forandringer uten
 tidsrammer aggresjon og uvennskap forklaringer

Å virke svak eller myk Offentlig ydmykelse Uklare forventninger Spontant å vise følelser

Arbeid uten resultat Uvennlig/ reservert Raske uforutsette Omgivelser som krever  
 miljø forandringer at man er åpen

Miste ansvar Å ikke bli likt Konfrontasjon Raske endringer uten 
   tid til forberedelse

Rutinearbeid Rutinearbeid Konflikt Lite strukturert og 
   uformelt arbeidsmiljø

Miste kontroll over  Krav til detaljer Manglende støtte/- Krav om sosialt 
ressursene  samarbeid samvær

Å være bundet av rutiner    Manglende verdsettelse
uten variasjonsmulighet   av kvalitetsarbeid 

Miste muligheter for   Bli nektet å utføre arbeid
forfremmelse   med ønsket kvalitet

Miste autoritet   
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1. Kundens innvending 2. Behovet bak utsagnet 3. Hva sier du for å støtte 
behovet

4. Formuler et åpent 
oppfølgingsspørsmål
(Se åpne spørsmål, bok 1)
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23. Selgeres behandling av innvendinger

Lyst til å bli bedre til å håndtere innvendinger? 
Fyll ut tabellen under og finn ditt største forbedringspotensiale. 

Slik gjør du: Gi deg selv poeng etter hvilken grad du tenderer til å følge de ni atferdsmønstrene 
som listes opp i tabellen under. Skriv inn tallet i kolonnen “Din poengsum”. Sett så inn hva tallet 
skulle være for at du blir fornøyd med din atferd. Skriv inn tallet i kolonnen “Ønsket poengsum”. 
Trekk “Ønsket poengsum” fra “Din poengsum” og sett summen i kolonnen “Forbedringspotensial”. 
Jobb med de tre tendensene som får høyest score.

På en skala fra 1 (minimal) til 10 (maksimal)  
gi deg selv poeng etter hvilken tendens du har  
til å gjøre følgende: 

  
1.  Jeg tar ikke innvendinger alvorlig

2.  Jeg kan gå i forsvar eller overreagere

3.  Jeg snakker utenom innvendinger når jeg  
er usikker på hva kunden snakker om 

 eller hva jeg skal svare 

4.  Jeg lytter ikke til den virkelige 
 innvendingen eller behovet bak
 
5.  Jeg snakker om hver eneste mulige 
 innvending, også de uviktige

6.  Jeg blir lett usikker eller kjører ut av sporet

7.  Bringer både kjente og ukjente innvendinger opp

8. Jeg har vanskelig for å skjelne fordeler og  
ulemper fra hverandre  

9. Jeg frykter for at jeg ikke klarer å håndtere  
innvendinger på en god måte

Din
poengsum

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ønsket
poengsum

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Forbedrings-
potensial
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24. Salgsbrev

Mange selgere og serviceansatte synes det er 
vrient å sette seg ned å forfatte salgsbrev 
eller skrive annen korrespondanse. Dette kan 
det være grunn til å utforske. Ekstroverte har 
en tendens til å stole mer på muntlig enn på 
skriftlig kommunikasjon. Ofte nedprioriteres 
brevskrivingen. Mange salg går så raskt at 
brev bare ville forsinke salget. I andre sam-
menhenger vil salgsbrev være nødvendige. 
Skriv ned minst fem grunner du kan ha for å 
skrive et salgsbrev:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Skriv brev som er tilpasset salgsprosessen
Det er mange ulike situasjoner og salgsbrev 
som du kan og bør skrive. Kryss av de brev-
typene du relativt ofte har behov for.

Introduksjonsbrev
Introduksjonsbrev kan du sende til kunden før 
du ringer første gang. Det gir kunden en  
rekke viktige opplysninger om deg og firmaet 
du representerer. Forutsatt at kunden leser 
det (se OILA-post, bok 1), vil det eliminerer 
kalde telefoner. Kunden vil forvente at du 
ringer. Du, på din side, kan da referere til 
brevet for eksempel ved å si ”Som jeg nevnte  
i brevet mitt…”

Brev som bekrefter møte 
Brev som bekrefter møte er en god mulighet 
til å tydeliggjøre detaljer og agenda for et 
forestående møte. Forhåndsvarsel er særlig 
nyttig for de som skal lese eller forberede et 
eller annet punkt på dagsordenen.

Brev som bekrefter behov og/ eller ønsker
Brevet gir deg anledning til å oppsummere 
hva du har oppfattet av kundens behov og  
ønsker, dvs. hva de har, hva de ønsker og hva 

du tror utfordringen er. Dette er et brev som 
kan sendes ut i etterkant av salgsfase 2 og 3 
før du sender ut ditt tilbud (salgsferdighet 15).

En god problemløser vil avklare enighet med 
kunden om detaljene i brevet før han/hun 
kommer frem med en løsning på utfordrin-
gene. Dine produkter og tjenester skal være 
tilpasset kundens utfordringer som hånd i 
hanske. Da trengs skreddersøm og individuell 
tilpasning. Om situasjonen er enkel og over-
siktlig, kan avklaringen skje muntlig.

Takkebrev
Enten takkebrevet er et kort, håndskrevet 
notat, en e-post eller et printet dokument, er 
dette en god måte å uttrykke din oppriktige 
takknemlighet for at du fikk et møte, en ordre, 
en referanse eller noe annet som kunden har 
bidratt med. Det er den personlige oppriktig-
heten som skiller bestselgerens takk fra 
andres.

Forslagsbrev
Brev med salgsforslag varierer i så vel stil 
som lengde og innhold. Grunnlaget for slike 
brev er å forklare detaljer vedrørende dine 
produkter og tjenester, samt hva som ligger i 
din pris av leveranse og service som du tilbyr. 
Ofte er forslaget laget som en separat, inn-
bundet trykksak, andre ganger klarer du deg 
med et detaljert brev på noen sider.

Nyhetsbrev
Brev om nyheter eller om service brukes 
for å kommunisere enhver viktig nyhet eller 
tjeneste kunden burde vite om. Slike brev har 
ofte vedlegg som brosjyrer, prislister og andre 
trykksaker. Du kan raskt nå alle dine eksister-
ende kunder.

Klagesvar
Brev du sender som oppfølging av en klage 
hjelper deg til å opprettholde et godt forhold 
til kunden når det har oppstått et problem 
eller en misforståelse. Det gir deg anledning 
til å vise at du tar det alvorlig og til å forklare 
hvordan du har løst problemet.
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Skriv brev som er tilpasset kundens 
innkjøpsstil
Du vet at det er nødvendig å tilpasse atfer-
den til kundens stil for å etablere komfort 
hos kunden og opprettholde den. Du viser 
vanligvis din stilfleksibilitet når du står ansikt 
til ansikt med kunden. Da observerer og føler 
du hva som er kundens dominante stil og kan 
modifisere din egen atferd. Du kan imidlertid 
med fordel bruke din evne til stiltilpasning når 
du sender dine ulike salgsbrev.

For å illustrere hvordan du gjør det, gjengir vi 
under fire oppfølgingsbrev etter kundebesøk. 
De behandler alle samme tema. Samtidig er 
de tilpasset de fire atferdsstiler, se s. 293. 
Les først gjennom brevene og bestem deg for 
hvilken atferdsstil de er beregnet for. Deretter 
kan du bruke dem til å utforme egne brev som 
er tilpasset dine kundegrupper.

Atferdsstil Kunde 1 

Kjære Kari Fryd Nordmann
Takk for at jeg fikk anledning til å møte deg 
den 2. mars i år. Å hjelpe mennesker med 
deres planer og arbeide for å få hjulene til å 
gå rundt er en av de mest spennende delene 
av jobben min. Din nye idé vedrørende distri-
busjonen, høres ut som kan slå godt an. Det 
var et nyttig førsteskritt for å hjelpe meg til å 
forstå dine service- og kostnadsmål med det 
nye distribusjonssystemet. 

Når det gjelder detaljene vedrørende ditt 
behov, vil jeg ta dette opp i senere samtaler, 
men ut fra det du allerede har beskrevet, 
fant jeg tanken om å integrere vårt kon-
trollsystem med det utstyret dere allerede 
har. Jeg vet at vi kan oppnå en produktivitets-
vekst på 15 prosent. Kontrollsystemet vårt 
kan integreres med det utstyret som dere 
allerede har, og med minimale utfordringer. 
Tenk deg hvordan operatørene vil like dette! 
Se vedlegg utregninger fra tilsvarende instal-
lasjoner.

Jeg ser frem til vårt neste møte den 9. mars 
kl 13.00 på ditt kontor. Da kan vi også, om 

det ellers passer inn, snakke om de neste 
trinnene. 
1. En dypere gjennomgang av din nå-situasjon 

og ønsket situasjon.
2. Møte andre med viktige arbeidsfelt innen 

distribusjonssystemet.
3. Eventuelt bestemme videre handlings- 

program.

Jeg kommer til å ringe din administrasjons-
sekretær den 8. mars for å bekrefte detaljer 
for møtet. 

Vi står for øvrig til tjeneste med ytterligere 
informasjon og ser frem til et innholdsrikt 
møte for begge parter.
Med vennlig hilsen,

Atferdsstil Kunde 2

Hei Kari Fryd
Takk for et fantastisk hyggelig og inspir-
erende møte. Å hjelpe mennesker som har 
spennende planer og arbeide sammen med 
dem for å se på muligheter for forbedringer 
er en av de mest stimulerende delene av 
jobben min. Din nye og meget kreative idé for 
forbedret distribusjonen, høres god ut og jeg 
tror den har store muligheter til virkelig å slå 
godt an.

Når det gjelder detaljene vedrørende ditt be-
hov, vil jeg komme tilbake til det senere. Jeg 
ser allerede nå at vi kan oppnå en betydelig 
økning i produksjonen. Våre kontrollsystemer 
kan fint brukes sammen med det utstyret 
som dere allerede har. Tenk deg hvordan 
operatørene vil like dette!

Jeg ser frem til vårt neste møte tirsdag hvor vi 
sammen kan vi gå gjennom modeller, bilder, 
filmer og illustrasjoner som viser alle av 
idéene på en levende og inspirerende måte. 
Jeg ser virkelig frem til å møte deg den 9. 
mars kl. 13.00 på ditt kontor.

Vi gleder oss til et inspirerende møte med dere.
Beste hilsener
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Atferdsstil Kunde 3

Kjære Martin Johannessen 
Takk for at jeg fikk anledning til å møte deg 
den 2. mars i år. Å hjelpe mennesker med 
deres planer og arbeide sammen med dem 
for å få hjulene til å gå rundt er de mest 
spennende delene av jobben min. Din nye idé 
vedrørende distribusjonen, høres ut som den 
virkelig kan slå godt an. Slike møter synes 
virkelig å være en god begynnelse på et  
fruktbart samarbeid. De ideer som du og dine 
folk har frembrakt for å skape et bedre  
distribusjonssystem, er virkelig tilpasset vår 
tid. Mine kunder i andre bransjer har hatt 
suksess med tilsvarende systemer.

Når det gjelder detaljene vedrørende ditt 
behov, vil jeg ta dette opp i senere samtaler, 
men ut fra de du allerede har beskrevet, 
vet jeg at det vil være et godt prosjekt.  
Når vi møtes neste gang, vil vi få anled- 
ning til å samtale om dine mål i detalj, men 
ut fra det jeg så langt vet om din situasjon, 
kan jeg garantere at vi kan oppnå en produk-
tivitetsvekst på minst 15 prosent økning i 
produktiviteten. Kontrollsystemet vårt kan 
integreres med det utstyret som dere allerede 
har, og med minimale utfordringer. Tenk deg 
hvordan operatørene vil like dette! Samtidig 
er risikoen for stillstand under integrerings-
prosessen minimal. Den økte holdbarhet vil 
redusere servicekostnadene.

Vi avtalte vårt neste møte tirsdag 9. mars.  
Da kan vi gå mer i dybden når det gjelder dine 
ideer. Som vi snakket om, kan det være en 
tanke å få med så mange av nøkkelperson-
ene som mulig, slik at vi også kan få deres 
synspunkter. Da kan vi også, om det ellers 
passer inn, snakke om de neste trinnene. Det 
vil sikre at alle viktige spørsmål blir tatt opp 
og at vi får positive støtte fra et bredt forum. 
Hvis det passer, kan vi da bli enige om hvilke 
felles skritt vi skal ta videre. 

Jeg ser frem til å møte deg den 9. mars kl. 
13.00. Om du har tid, vil jeg gjerne at du 

spiser lunsj med meg litt tidligere. Vi kan 
gjøre det uformelt i kafeteriaen i tredje 
etasje. Jeg ringer din sekretær dagen før for 
å høre hvordan det passer.

Vi ønsker og håper på et godt møte med dere.
Beste hilsener

Atferdsstil Kunde 4

Kjære Ernst Kaare Weidemann
Takk for at jeg fikk anledning til å møte deg 
2. mars d.å. Det mest spennende i jobben 
min er å kunne hjelpe mennesker med deres 
planer, systemer og strukturere for å få 
hjulene til å gå rundt. Din nye idé vedrørende 
distribusjonen, høres ut som kan slå an. 
Foruten at vi fikk anledning til å møtes 
personlig, opplevde jeg at det var et svært 
verdifullt møte som økte min forståelse av 
din situasjon. Etter nøye gjennomlesning 
og analyse synes de forbedringene som du 
har planlagt for et nytt distribusjonssystem 
å være vel gjennomtenkte, og ut fra dine 
servicemål meget funksjonelle.

Etter at vi perfeksjonerte vårt modulære 
kontrollsystem som til nå vært ute hos kunder 
i to år, har vi levert 87 ombygginger av kon-
trollsystemer tilsvarende deres. Produktivi-
teten har gjennomsnittlig økt med 15 prosent 
- det minste var 2 prosent og det høyeste var 
27 prosent. Selvfølgelig kommer jeg ikke til å 
sette opp noen bestemt løsning før vi har hatt 
anledning til å diskutere dine planer i detalj.

Som vi ble enige om, vil vi neste gang møtes 
i ditt konferanserom tirsdag 13. mars, kl. 
13.00. Da kan vi gå mer i detaljert dybde 
vedrørende ditt behov. Når det gjelder dine 
ideer som du allerede har beskrevet, vet jeg 
at vi kan oppnå en produktivitetsvekst på 15 
prosent ved at operatørene vil kunne arbeide 
raskere og mer effektivt. Kontrollsystemet 
vårt kan integreres med det utstyret som dere 
allerede har, og med minimale utfordringer.
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Som vi diskuterte, kan det være en tanke å få 
med noen av nøkkelpersonene, slik at vi også 
kan få deres synspunkter. Da kan vi også, om 
det ellers passer inn, snakke om de neste 
plantrinnene. Jeg kan tenke meg å foreslå 
følgende program: 

1. Vi diskuterer dine planer i detalj. (For at du 
skal kunne forberede deg, legger jeg ved 
noen spørsmål vedrørende kritiske punkter 
som jeg gjerne skulle ta opp).

2. Invitere noen nøkkelpersoner som kjenner 
driften av systemet. Be dem være forberedt 
på å si sin mening om hva som skal til for 
at overgangen skal bli enklest mulig.

3. Hvis det passer, kan vi kartlegge viktige 
trinn for å sikre at vårt program får en god 
integrasjon i den helhetlige endrings- 
prosessen.

Jeg kommer til å ringe din administrasjons-
sekretær den 8. mars for å bekrefte detaljer 
for møtet. Jeg vedlegger, til informasjon, 
en brosjyre med tekniske data som vil gi 
en detaljert oversikt over de kontroll-
systemene vi til nå har konvertert. Hvis du 
har noen spørsmål, må du bare ringe meg. 

For Bedriften A/S
Otto Salgssjef

25. Ferdighetsøvelse i å skrive 
salgsbrev

Les om salgsbrev (Verktøy 24). Denne øvelsen 
kan gjøres for samtlige av de ulike salgs-
brevene: Introduk-sjonsbrev, Brev som  
bekrefter møte, Brev som bekrefter behov 
og/ eller ønsker, Takkebrev, Forslagsbrev, 
Nyhetsbrev og Klagesvar.

Salgsbrev.  Ferdighetsøvelse 1.
Du har nettopp fått tips om en ny potensiell 
kunde fra en av dine gamle kunder. Ved hjelp 
av litt forsiktig utspørring kommer du frem 
til at kunden, Anders Røde, sannsynligvis 
har en utpreget rød atferdsstil. Skriv et kort 
introduksjonsbrev slik at det best mulig er 
tilpasset hans atferdsstil. Vær forberedt på å 
gjennomgå brevet med kollegaer, din leder 
og/eller din coach.

Salgsbrev. Ferdighetsøvelse 2.
Du har nettopp fått tips om en ny potensiell 
kunde fra en av dine gamle kunder. Ved hjelp 
av litt forsiktig utspørring kommer du frem 
til at kunden, Trygve Skogslia, sannsynligvis 
har en utpreget grønn atferdsstil. Skriv et kort 
introduksjonsbrev slik at det best mulig er 
tilpasset hans atferdsstil. Vær forberedt på å 
gjennomgå brevet med kollegaer, din leder 
og/eller din coach.

Salgsbrev. Ferdighetsøvelse 3.
Du har nettopp fått tips om en ny potensiell 
kunde fra en av dine gamle kunder. Ved hjelp 
av litt forsiktig utspørring kommer du frem 
til at kunden, Synne Solstad, sannsynligvis 
har en utpreget gul atferdsstil. Skriv et kort 
introduksjonsbrev slik at det best mulig er 
tilpasset hennes stil. Vær forberedt på å  
gjennomgå brevet med kollegaer, din leder 
og/eller din coach. 

Salgsbrev. Ferdighetsøvelse 4.
Gjør øvelse 3 for Trine Bylien som har 
utpreget blå atferd.
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26. Din evne til å håndtere belastninger

Lyst til å bli bedre til å håndtere stress? 
Fyll ut tabellen under og finn ditt største forbedrings-potensial. 

Slik gjør du: På en skala fra 1 (minimal) til 10 (maksimal) gi deg selv poeng etter hvilken 
tendens du har til å reagere under press, eller i konflikt, i henhold til de 35 atferdsmønstrene 
som listes opp i tabellen under. Skriv inn tallet i kolonnen “Din poengsum”. Sett så inn hva 
skulle tallet være for at du blir fornøyd med din atferd? Skriv inn tallet i kolonnen “Ønsket 
poengsum”. Trekk “Ønsket poengsum” fra “Din poengsum” og sett summen i kolonnen 
“Forbedringspotensial”. Jobb med de tre tendensene som får høyest score.

1 Kan bli dominerende og overkjøre andre

2 Blir fort utålmodig

3 Kan bli selvopptatt og egosentrisk

4 Går ”egne veier”

5 Reagerer direkte og aggressivt

6  Kan gå i forsvarsposisjon

7 Kan bli diktatorisk og bruker min stilling 
 og autoritet for å få slutt på en konflikt

 8 Tenker ikke alltid like klart

 9 Prøver å overtale

10 Kan bli manipulerende

11 Kan bli for snakkesalig

12 Effektiviteten går ned

13 Unngår åpen og direkte konflikt

14 Uttrykker meg følelsesmessig

15 Kan komme med personangrep

16 Kan bagatellisere negativ informasjon

Din
poengsum

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ønsket 
poengsum

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Forbedrings-
potensial
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17 Kan forsøke å blidgjøre mennesker uten å løse 
problemet

18 Kan gi opp for å unngå å tape ansikt

19 Kan bli for impulsiv

20 Kan bli usikker og ubesluttsom

21 Kan bli reservert, stille og tilbaketrukket

22 Aksepterer mer enn planlagt

23 Unngår mellommenneskelig aggresjon

24 Søker løsninger som alle aksepterer

25 Søker å berolige opphissede kunder

26 Kan føle at jeg er ute av stand til å løse konflikter

27 Gir meg for å bevare roen

28 Trekker meg tilbake og analyserer

29 Kan overkjøre med fakta og logikk

30 Kan bruke indirekte aggresjon og passiv motstand

31 Kan bli sta, stivbent og ubøyelig

32 Kan holde tilbake informasjon

33 Blir kritisk 

34 Kan bli dømmende

35 Blir faglig overkjørende

Din 
poengsum

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ønsket 
poengsum

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Forbedrings-
potensial
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27. Din evne til å lukke salget

Lyst til å bli bedre til å lukke salget? 
Fyll ut tabellen under og finn ditt største forbedringspotensial. 

Slik gjør du: Gi deg selv poeng etter hvilken grad du tenderer til å følge de ti atferdsmønstrene 
som listes opp i tabellen under. Skriv inn tallet i kolonnen “Din poengsum”. Sett så inn hva tallet 
skulle være for at du blir fornøyd med din atferd. Skriv inn tallet i kolonnen “Ønsket poengsum”. 
Trekk “Ønsket poengsum” fra “Din poengsum” og sett summen i kolonnen “Forbedrings-
potensial”. Jobb med de tre tendensene som får høyest score.

1 Prøver kanskje å avslutte for tidlig

2 Jeg kjøreer for hardt frem

3 Jeg kan ta salget for “gitt” og venter ikke på 
“sannnhetens øyeblikk”

4 Jeg bruker lengre tid enn det som er avsatt.  
Snakker for mye og for omstendelig.

5 Jeg skjønner ikke delaksept på salget. 

6 Jeg er for ivrig etter å overbevise og overtale

7 Redd for å være påtrengende og er kanskje  
uoppmerksom overfor kjøpesignaler

8 Jeg er kanskje for langsom til å imøtegå motstand

9 Føler at salgsavtalen vil komme av seg selv  
særlig etter ”faglig kompetanse”

10 Redd for å spørre

Din 
poengsum

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ønsket 
poengsum

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Forbedrings-
potensial

På en skala fra 1 (minimal) til 10 (maksimal) 
gi deg selv poeng etter hvilken tendens du har 
til å gjøre følgende:
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28. Hvordan bli en bedre serviceyter?

Lyst til å bli bedre til å yte service? 
Fyll ut tabellen under og finn ditt største forbedringspotensial. 

Slik gjør du: Gi deg selv poeng etter hvilken grad du tenderer til å følge de ni atferdsmønstrene 
som listes opp i tabellen under. Skriv inn tallet i kolonnen “Din poengsum”. Sett så inn hva tallet 
skulle være for at du blir fornøyd med din atferd. Skriv inn tallet i kolonnen “Ønsket poengsum”. 
Trekk “Ønsket poengsum” fra “Din poengsum” og sett summen i kolonnen “Forbedrings-
potensial”. Jobb med de tre tendensene som du gir høyest score.

1. Jeg bryr seg ikke om det 

2. Jeg yter service bare hvis det fører til gjensalg

 Jeg liker best å konkurrere

 Jeg følger ikke opp

3. Jeg gir alle mulige løfter, men følger ikke opp

4. Jeg mener godt, men glemmer lett hva jeg har lovet

5. Jeg elsker service og å følge opp

6. Jeg trenger spesifikk instruksjon

7. Jeg liker å ta meg av min kunde

8. Jeg er lojal overfor kunder men vil ikke innrømme 
feil eller mangler

9. Jeg er omhyggelig med å ikke love mer enn han/
hun kan holde

Din
poengsum

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ønsket 
poengsum

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Forbedrings-
potensial

På en skala fra 1 (minimal) til 10 (maksimal) 
gi deg selv poeng etter hvilken tendens du har 
til å gjøre følgende:
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29. Kartlegging av kundeopplevelse 

Hva er det kunden opplever når han besøker ditt firma?
 
Sentralbetjeningen - når besøket avtales.
Måten kunden blir mottatt på i resepsjonen.
Ventetiden mens du får tak i den kunden skal møte.
Måten kundemottakeren opptrer på når han/hun kommer.
Tilretteleggingen på møterommet. Rommets standard.
Beskjed til andre som skal være med på møtet.
Presentasjonen av disse andre.
Starten på møtet.
Servering under møtet.
Måter å unngå forstyrrelser på. Slås mobiltelefonen av?
Atmosfæren under møtet.
Budskapet som fremføres.
Måten budskapet fremføres på.
Diskusjonen. Slipper kunden til ofte nok?
Takling av motargumenter.
Takling av innvendinger.
Bygge opp en toveis kommunikasjon - «utviklingssamtale».
Avslutning av møtet.
Omvisning på «bruket». Hvordan tar lokalitetene seg ut for en fremmed?
Hvordan møter de ansatte kunden ute i lokalene?
 
Som du vil innse, er det mange «sannhetens øyeblikk» under et kundebesøk.
 
Helhetsinntrykket vil kanskje være avgjørende for hvorvidt denne kunden skal komme tilbake:
 
Har kunden fått tillit til personene - og til firmaet?
Har kunden en god følelse når han/hun forlater arenaen?
Gleder kunden seg til å få ny kontakt?
Har kunden fått nyttig informasjon?
Har kunden fått hjelp til å løse problemer?
 
Oppgave: Relatèr spørsmålene her til ditt eget firma.
 
  Diskuter i grupper.
 



99

30. Sjekkliste for anbud

Innkjøpsordningen for offentlig sektor involverer mange personer. Eksempelet i figuren er 
hentet fra helsevesenet. På avtaleområdet etableres det en standard prosess med ansvarlige 
som kvitterer ut hver sin rolle, før endelig signering. Regn med endringer både praktisk og 
administrativt, da innkjøpskompetansen i sykehussektoren er under oppbygning. Sjekk derfor 
nøye hvilke regler og rutiner som gjelder i ditt tilfelle.

En anbudsmal i offentlig sektor er kompleks. 
Prosessen for inngåelse av rammeavtaler 
for service, tjenester eller varekjøp vil være 
relativt standardisert. Behovsfasen skal sikre 
at det er et faktisk behov og at det som kjøpes 
tilfredsstiller alle relevante regelverk enten 
det gjelder lovverk for pasientbehandling eller 
for bygg og anlegg. Konkurransefasen skal 
sikre at innkjøpet skjer iht. Lov om offentlige 
anskaffelser og på en måte som ikke ute-
lukker tilbydere. Endelig godkjenning skjer 
etter at de to første fasene er gjennomført på 
en tilfredsstillende måte og at endelig avtale 
er i tråd med foretakets strategi, økonomiske 
rammer og sentrale retningslinjer. 

Det kontrolleres at det er 
– uavhengighet mellom de som inngår kon-

trakten og de som senere skal kjøpe varer i 
henhold til den

– tekniske spesifikasjoner og anbudsdoku-
mentet må være slik utformet at det ikke 
utelukker tilbydere

– selve konkurransen skal gjennomføres i 
tråd med Lov om offentlige anskaffelser

Til slutt dobbeltsjekkes at avtalen tilfreds-
stiller alle krav til både bruk og økonomi.
Men fortsatt er det slik at kjennskap til til-
byder gir en ekstra trygghet, og relasjon kan 
avgjøre innkjøpet.

Innkjøpsordning i sykehussektoren
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Figur A. Prosessen for inngåelse av rammeavtaler for service, tjenester eller varekjøp vil være en relativt standardisert.

Den kliniske (pasientrettede) virksomheten omfattes av en fullmaktstruktur som tydeliggjør 
rollene, se figur B.

Figur B. Rollefordeling ved innkjøp i kliniske avdelinger
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For å få et mer komplett bilde, har vi tatt med 
bestillers rolle versus innkjøpsavdelingen i 
figur C. 

Før du svir av mye tid, krefter og penger på 
en anbudskonkurranse, sjekk ut om det er 
regningssvarende. Still deg og ditt firma noen 
kontrollspørsmål:

- Hvor kommer henvendelsen/ salgsmulig-
heten fra?

- Kan vi teknisk løse oppgaven?
- Er dette innen vår bransje?
- Sender vi de rette signalene til markedet, 

eksisterende og fremtidige kunder?
- Vil vi ha oppdraget?
- Vil salget profilere firmaet på en ønskelig 

måte?
- Hvem konkurrerer vi med? Og kan vi slå 

dem?
- Hvis vi får kontrakten, hvordan vil den på-

virke våre nåværende forpliktelser?
- I kampen for denne kontrakten, vil vi miste 

eller irritere eksisterende og verdifulle 
kunder eller andre pågående forretninger?

- Kan vi få bedre avkastning på våre  
investeringer av tid, krefter og penger om  
vi konsentrerer oss om andre oppdrag?

- Er oppdraget konstruert for andre   
tilbydere? Er vi invitert bare for å fylle opp 
anbudskvoten?

- Blir vi utnyttet?
- Er kunden en gratispassasjer? Blir vi brukt 

for at oppdragsgiver skal få gratis råd og 
konsulentbistand? Blir vår kompetanse 
brukt bare for å lage spesifikasjonskrav 
til et prosjekt som uansett vil bli utført av 
et internt team av oppdragsgivers egne 
ansatte?

- Finnes det et budsjett for dette prosjektet?
- Hva er prosjektets finansielle ramme?
- Hva er oppdragsgivers betalingsevne og 

betalingsvillighet?
- Har vi råd til å gjøre forretninger med  

oppdragsgiver?
- Er det et solid firma?

En del av disse opplysningene er det vanskelig 
å få tak i før anbudet skal leveres. Vurder  
derfor nøye til hvem du skal levere inn anbud. 

Figur C. Bestillers rolle versus innkjøpsavdelingen
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31. Omsetningskalkulatoren 

Du kan regne ut hvor lønnsomt det er å ta vare på dine eksisterende kunder. 
Sett inn dine egne tall i omsetningskalkulatoren:

1) Hvor stort beløp selger du for i gjennomsnitt per salg?
2) Hvor mange ganger kjøper hver enkelt kunde av deg per år? 
3) Hva er fortjenesten per salg? Hva bidrar hvert salg til med på bunnlinja?
4) Hvor mange salg vil hver kunde generere fra sitt kontaktnett gjennom positiv omtale av deg?
5) Hvor mange år varer kunderelasjonen? 
6) Hvor stor er fortjenestemarginen? 20 prosent?

 Tekst Antall Beløp i kroner   
  

A 1) Gjennomsnitt per salg  500

B 3) Antall kjøp per år 3 

C Gjennomsnittlig årlig omsetning per kunde (A x B)  1 500

D 5) Hvor mange år varer kunderelasjonen?  5 

E Gjennomsnittlig livsløpsomsetning per kunde(C+D)  7 500
 
F Antall referanser per år 5 

G Prosent av referanser som blir til kunder (faktisk kjøper) 50 

H Antall årlige referansekunder 2,5 

I Gjennomsnittlig omsetning pga. referanser (ExH)  18 750

J Total gjennomsnittlig livsløpsomsetning per kunde (E+I)  26 250

K Nettoinntekt per livsløpskunde (J x 6) fortjenestemarginen) 20 5 250

Hvert enkelt salg vil gi deg ti ganger så mye 
igjen om du oppfører deg profesjonelt. 
Legg tallene inn i et Excel ark. Da kan du 
finne ut hvilke summer som gjelder for deg. 
Utfordringen din vil være å finne ut hvor 
mange kunder som kommer til deg pga.  
referanser, hvor lenge kunderelasjonen varer 
og hvor mange av referansene du faktisk 
klarer å konvertere til kunder. Har du et  
system som fanger opp slike tall? Uansett 
vil en runde med å sette inn ulike tall i 
Excelarket ditt gi deg en god motivasjon for 
å ta vare på dine eksisterende kunder. 
Hvordan vil du gjøre det? Lage en plan? 
Utvikle dine relasjonelle ferdigheter? 

Hva vil det si for bunnlinja om du klarer å øke 
det gjennomsnittlige salget med 10 prosent, 
øke fortjenestemarginen med 5 prosent, øke 
antall salg per år, øke antall år kunderela-
sjonen varer og/eller øke antallet referanser 
med 20-40 prosent? Selv en moderat økning 
på de enkelte felt vil resultere i signifikante, 
dramatiske, stabile forbedringer av bunn-
linja. Hvor vil du begynne? Hva vil skje med 
firmaet om alle forstår betydningen av dette 
regnestykket? Kan du bruke omsetnings-
kalkulatoren som et omsetningsbarometer?

Gitt at halvparten av referansene kommer 
første året etter gjennomført salg, hvor 
mange nye kunder trenger du per år for at du 
skal nå dine salgsmål? 
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32. Sjekkliste for oppfølging

Kunnskap er salg. Jo bedre du kjenner dine kunder, jo mer selger du. Livsvarige kunders behov 
kan endre seg. Sjekk alltid før og etter første leveranse, og deretter med jevne mellomrom:

1. Lever vi opp til dine forventninger?
2. Hvordan kan vi forbedre oss ytterligere?
3. Er det noe annet vi kan gjøre for at å sikre oss flere leveranser i fremtiden?
4. Er det noen andre i din organisasjon eller ditt firma som du synes vi burde snakke med?
5. Hvem er din foretrukne leverandør (av samme varer/ tjeneste)? Hvorfor?
6. Hvordan kan vi bli din foretrukne leverandør?
7. Hvem leverer andre varer/tjenester som vi kunne levert?
8. Hvorfor brukes disse leverandørene?
9. Hva skal til for at vi kan levere tilsvarende varer/tjenester?
10. Hvilke nye utfordringer kunne vi hjelpe dere med?

CRM handler om å ha et kundeorientert 
tankesett og på den måten få dine kunder til  
å velge deg som leverandør. 

Når opplevd kvalitet og pris er likeverdige og 
du har vanskelig for å kunne påvirke kunden 
med markedsføring, klarer ikke kunden å se 
forskjell på dine og konkurrentenes produkter 
og tjenester. Det er da kunden går fra å være 
rasjonell til å bli emosjonell i sitt valg. Den 
med best relasjon vinner

Idet kunden velger emosjonelt, velger han/
hun det som oppfattes “best” i henhold til hva 
kunden selv setter høyest. 

Det er som regel tre mål du vil oppnå med et 
CRM-system:
• Du vil ha god orden.
• Du vil effektivisere virksomheten.
• Du vil finne «den hellige gral», dvs. bli 

en mer kundeorientert organisasjon og 
dermed bli en kundemagnet.

Gjør det enkelt, morsomt og visuelt. Den 
største risikoen med bruk av CRM er at 
systemene blir for store og kompliserte. Skaff 
deg et CRM system som tvinger deg til å legge 
inn absolutte minimum av hva du trenger å 
vite om kunden. 

Velg et system som har et kundekartotek og 
som letter rapporteringsarbeidet. 
CRM-systemet må være web-basert slik at du 
får unna registreringen online der og da. Det 
skal være brukervennlig. Det skal være lett å 
komme i gang og gi en fleksibel informasjons-
håndtering. Det skal være enkelt for deg å 
bestemme hvilke informasjonsfelt og kate-
gorier som skal finnes på foretak, person og 
prosjekt. Informasjonen skal være tilgjengelig 
for alle medarbeidere på en bærbar data-
maskin, eller via mobiltelefon. Informasjon 
som er endret synkroniseres automatisk 
mellom mobile arbeidsplasser via for eksem-
pel e-post. Prisen må stå i forhold til ytelsen.

33. Kundekartotek

Nøkkelen til suksess er å ha tette og gode kunderelasjoner. Da må du skaffe deg oversikt over 
og korte ned salgsprosessen med minimum kostnad. Et effektivt CRM system effektiviserer 
salget, markedsføringen og kundeservicen. CRM står for customer relationship management. 
Det handler om kundebehandling og er egentlig et veldig enkelt konsept: Forbedre relasjonen til 
kundene dine og bli en kundemagnet på kjøpet. Selg mer til flere via et smart system og bli en 
kundeorientert organisasjon.
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Hensikten med et CRM system er å holde 
oversikt over sentrale opplysninger om 
kundene dine. Du må ha et sted hvor du 
noterer relevante opplysninger om kundene/
prospektene dine. Du kan samle alle relevante 
data. Her er eksempler på noen data som er 
nyttige:

Firmanavn

Adresse

Telefon                                                                    

Fax: 

E-post:                                                                     

Webadresse:

Postadresse: 

Kontaktadresse: 

Organisasjonskart

Bedriftens omsetning totalt
Bedriftens omsetning innen ditt område
Potensialer
Produkter
Konkurrenter

Opprett egne dataark for følgende personer 
for hvert firma

Kontaktperson (alle)
Beslutningstager (alle)
Påvirker (alle)
Ledere (alle)

Stilling:

Tlf. (arb.)                                                                      

Mobiltlf:

Postadresse: 

Besøksadresse: 

Kontaktlogg:

Kobles til info fra økonomistyringssystemet

Private opplysninger
Noter kun info som kunden kan se.  Noterer 
kun opplysninger som er viktig for kunden: 
Bursdag, hobby, familie, Facebook, Twitter, 
LinkedIN, Jubileum for selskapet, eierskifte. 
Kundens produktlanseringer. Et lite tips: 
Noter deg smalltalk dere snakket om og ta 
opp tråden neste gang, for eksempel reiser 
eller andre begivenheter som stod for døren. 
Spør hvordan det gikk.
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34. Øvelse. Bruk det du har lært

1. Lag en liste på tre tiltak som du kunne tenke deg å gjøre som en følge av denne boka.

2. Velg ut den aktiviteten du kunne tenke deg å gjøre først. Skriv den ned:

3. Hvilke tre ytterligere kunnskaper om atferdsstiler har du fått på dette stadiet i 
    læringsprosessen som er viktige for deg?

4. Lag en liste over mulige hindre for å gjennomføre dette:

5. Lag en plan for å håndtere hindringene:
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35. Lytt aktivt

Gruppeøvelse

Alle har lært å snakke. Men hvem har lært å lytte? 
Informasjon om aktiv lytting finner du i bok 1, de 24 salgsferdigheter; Se Ferdighet 7: Kartlegg 
kundens behov: Lytt effektivt i salgssituasjonen
 
Oppgave
Gå to og to sammen. Den ene forteller sine beste salgstips mens den andre trener på aktiv 
lytting: Vis din kollega oppriktig interesse, responder aktivt på verbal og non-verbalt budskap. 
Aktiv lytting består av fire trinn: Hør, tolk, vurder og reager. Bruk åpne spørsmål for å få  
informasjon. Bruk lukkede spørsmål for å kontrollere at du har oppfattet riktig.

Når alle salgstips er uttømt, byttes rollene.


