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5 skäl till varför den gamla säljaren 

är på utdöende – del 2 
 

 

Det här inlägget är en fortsättning på ett tidigare inlägg. Har du inte redan läst det 

eller vill friska upp minnet – klicka här: 

 

http://jdu.se/wp-content/uploads/2017/08/5-skäl-till-varför-den-gamla-säljaren-är-

på-utdöende-del-1.pdf 

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

våra sätt att kommunicera för att attrahera nya affärer. 

Så hur ser det ut idag? Fungerar samma metoder och modeller idag som igår och 

vad fordras för att göra affärer imorgon? 

Det finns 5 skäl som talar för att den gamla säljaren är på utdöende – här får du skäl 

3-5: 

 

 

http://jdu.se/wp-content/uploads/2017/08/5-skäl-till-varför-den-gamla-säljaren-är-på-utdöende-del-1.pdf
http://jdu.se/wp-content/uploads/2017/08/5-skäl-till-varför-den-gamla-säljaren-är-på-utdöende-del-1.pdf
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3. En förväntan att få information. 

 

Fortfarande skyller säljare (och många 

andra för den delen) på att de inte fått 

någon information. De förväntar sig att få 

information och kunskap från sina chefer, 

ledare, medarbetare och kunder och när 

de inte får det i önskad omfattning 

använder de detta fenomen som en ursäkt 

till varför de inte agerat eller presterat. 

 

Men det håller inte längre. 

 

Den moderna säljaren skaffar sig den information han eller hon behöver och till och 

med mer än så. Vem vet när det kan vara nyttigt att veta lite mer, att ha lite bättre 

koll, att ligga steget före?  

 

Den moderna säljaren har örat mot marken och marknaden, är lyhörd för allt som 

sker i kundens värld och har oftast bättre koll på omvärlden och framtiden än någon 

annan på företaget. Framtidens säljare förser kunden med den mest aktuella och 

relevanta informationen och är därför extremt värdefull för kunden. 

 

Tips: Utgå ifrån att du har hela ansvaret för att skaffa den information som är 

värdefull för dig. Var finns den informationen idag, vilka kanaler, nätverk och forum 

är bra att bevaka för att ”hänga med”? 

 

4. Motstånd och okunskap om tekniken. 

 

Gammaldags säljare ser teknikstöd, 

som t.ex. CRM, som alldeles för 

tidskrävande och ett sätt för chefen 

att kontrollera sina medarbetare. Vill 

de ha den senaste telefonen är det 

inte för att bli effektivare med hjälp 

av nya funktioner utan mest bara för 

att det är den senaste modellen. 

Den moderna säljaren välkomnar 

teknik som ger fördelar i affären, söker 

system som stöder försäljningen och 

som skapar kundnytta och mervärde 

för såväl sig själv som för kunden.  
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Tips: Se över vilka hjälpmedel du kan ha nytta av. Var nyfiken på teknikutvecklingen i 

din bransch, i dina kunders branscher och allt som passar din roll. 

 

5. Drivkraften kommer inifrån 

 

Många säljare agerar helt och hållet utifrån de mål, order och instruktioner som 

skapats av företaget. Mål, budgetar, manus, processer och arbetsbeskrivningar följs 

mer eller mindre ordagrant. Detta innebär att framgången till stor del hänger på hur 

bra ledarskapet på företaget är, hur skickligt försäljningschefen agerar, hur bra 

stödsystemen fungerar etc.  

Framtidens säljare har egen drivkraft och anpassar ständigt sitt beteende för att nå 

bästa möjliga resultat för kunderna och för sig själva. De omsätter företagets mål till 

sina egna, de justerar mallar, strukturer och processer för att hela tiden utvecklas och 

de ligger i framkant både vad gäller arbetsmetoder och resultat. Detta gör dem 

ytterst värdefulla för kunden. 

Tips: Ta reda på vad som driver dig, vad du motiveras av, sätt utmanade mål och 

skapa handlingsplaner. Acceptera ständigt lärande som en livsstil. 
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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 
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