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5 skäl till varför den gamla säljaren 

är på utdöende – del 1 
 

Hederlige Harry som säljer begagnade bilar med runt-hörnet-garanti är tack och lov 

utrotad sedan länge (med några få undantag). 

I takt med att vi som kunder ändrar köpbeteende behöver också du och jag ändra 

våra sätt att kommunicera för att attrahera nya affärer och utveckla de vi har. 

Så hur ser det ut idag? Gör du på samma sätt som du alltid har gjort? Och vad tror du 

att du behöver utveckla för att göra affärer imorgon? 

Det finns 5 skäl som talar för att den gamla säljaren är på utdöende - 2 av dem får du 

idag tillsammans med tips på vad du kan göra åt det. 
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1. För lite kundfokus. 

Många säljare tänker inifrån och ut istället för tvärtom. De berättar om sig själva, sitt 

företag, sina produkter och tjänster och missar därigenom det viktigaste: kunden. 

Den behovsanalys de gör är helt anpassad till de produkter och tjänster de vill sälja 

och de har en tro på att bara de basunerar ut sitt budskap till tillräckligt många så 

kommer några att nappa. Detta arbetssätt fungerar sämre och sämre. 

 

Som kunder och konsumenter är vi mer pålästa än någonsin och vi har mindre 

tålamod när erbjudandet, servicen, bemötandet eller leveransen inte känns OK. 

 

 

 

 

 

Vad händer när kundernas förväntningar 

inte infrias? 

Hur påverkar det dina affärer? 

 

 

 

 

 

Framtidens säljare fokuserar på att hjälpa kunden att nå större framgång. De förstår 

kundens affär, behov och önskemål och de är minst lika engagerade i att skapa 

framgång för kunden som kunden är själv. I komplexa affärer agerar de som 

affärsutvecklare och rådgivare för kunden och blir därigenom ytterst värdefulla för 

kunden. 

Tips: Se till att ”kunden i fokus” är något som kunden verkligen upplever och inte 

bara några tomma ord på hemsidan. 

Vilken upplevelse ska dina kunder ha? Hur gör du för att skapa den upplevelsen? Hur 

kan du göra för att tillgodose, eller t.o.m. överträffa, kundernas förväntningar? 
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2. Stelbent kommunikationsbeteende. 

Länge har säljare kunnat vara framgångsrika genom att välja 

kommunikationskanaler utifrån sina roller och gamla vanor. Innesäljare jobbar i 

telefon och fältsäljare jobbar med kundmöten etc. 

 

Framtidens säljare behärskar många kanaler; personliga besök, telefon, sociala 

media, nätverk, mässor etc. Kommunikationen sker på kundens villkor och på de 

arenor där kunden finns. Framtidens säljare uppdaterar sig ständigt och lär sig de 

olika koder som gäller i olika sammanhang vilket gör dem väldigt tillgängliga och 

värdefulla för sina kunder som känner att ”vi talar samma språk”. 

 

Tips: Ta reda på var dina kunder befinner sig och vilka kanaler de helst 

kommunicerar i. Se sedan till att vara aktiv, skapa dig en position och tillför värde i 

dessa sammanhang. 

 

Håll utkik efter del 2 där jag berättar mer om ytterligare 3 sakerl som gör att den 

gamla säljaren är på utdöende och tips på vad du kan göra åt det! 
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Vill du veta mer om hur jag kan hjälpa dig att 

utvecklas såväl professionellt som personligt är du 

välkommen att höra av dig.  

 

Vill du veta mer om mina olika coachpaket? Maila 

mig på johan@jdu.se så skickar jag en presentation. 

 

Och eftersom jag gärna tar emot feedback blir jag 

glad om du vill skriva till mig och ge mig feedback på 

det här inlägget. Tack på förhand! 

 

För din framgång, 
Johan Dahl Utveckling 
 
 
 
 
Johan Dahl 
 

Tel 0709-10 43 00 

E-post johan@jdu.se 

Webb www.jdu.se 

 

mailto:johan@jdu.se
mailto:johan@jdu.se
http://www.jdu.se/

