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FÖRORD

Handel är kärnan i all affärsverksamhet. Handel har bedrivits sedan
urminnes tider, och inget tyder på att dess betydelse skulle minska i
framtiden. All handel bygger på försäljning. Förutom försäljning talas det i
dagens läge mycket om marknadsföring, men det minskar inte försälj-
ningens betydelse. Tvärtom har försäljningen utvecklats från att ha varit
något som har utövats av säljare till att bli en färdighet som varje människa
måste behärska för att klara sig i dagens samhälle. Var och en bör alltså
kunna och behärska försäljning. I dagens interaktiva samhälle är det
annars svårt att sälja sig själv och sin egen arbetsinsats eller att få sina egna
idéer accepterade i den sociala gemenskap där man för tillfället verkar.
Därför ska inte försäljning betraktas som något som bara berör personer
som har försäljning som sitt yrke. 

I praktiken kommer alla någon gång att ställas inför en säljsituation.
Det gäller att sälja sina tankar och idéer, sig själv som arbetskraft och så
vidare. Försäljning förekommer överallt hela tiden, även om vi inte alltid
kallar det försäljning eller ens är medvetna om att det handlar om
försäljning. 

Eftersom försäljning är en viktig framgångsfaktor för både individer
och företag är goda säljare ofta framgångsrika. Därför skulle också bokens
titel Framgångsrik försäljning kunna ha tillägget – gör dig framgångsrik.
Det är förstås en överdrift att påstå att framgång enbart skulle grunda sig
på framgångsrik försäljning, den är också beroende av andra faktorer.
Såtillvida är uttrycket träffande att försäljning är en mycket viktig fram-
gångsfaktor.  

Det finns många missuppfattningar om försäljning. När man hör ordet
försäljning tänker man ofta på säljare som bjuder ut sina produkter på ett
aggressivt sätt. Det här är dock långt ifrån sanningen när det gäller
framgångsrik försäljning. I grund och botten handlar alltid försäljning om
skicklig och psykologisk styrning av kunden enligt säljarens intressen så att
inte kunden känner att varan/tjänsten har sålts till honom mot hans vilja.
Väl fungerande försäljning kännetecknas av att säljaren får kunden att vilja
ha den produkt som bjuds ut. Det är oviktigt om köpet görs tack vare
säljarens förtjänster eller produktens förträfflighet, eftersom de här inte
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helt kan särskiljas från varandra. Det beror på att en bra säljare kan sälja
även medelmåttiga produkter, medan en dålig säljare kan omintetgöra en
affär även om produkten är utmärkt. Båda måste fungera för att
försäljningen ska lyckas i praktiken. 

Problemet med försäljning är att säljaryrkets status inte motsvarar de
krav som yrket ställer. Det här visar bland annat studier om olika yrkens
status. Säljrepresentanten har alltid placerat sig långt ner på dessa listor,
detta trots att professionellt säljarbete kräver ett stort och brett kunnande.
En professionell säljrepresentant ska vara mångkunnig, ambitiös och ha en
förmåga att läsa av olika situationer. En bra säljare är alltid värd ett bättre
anseende än vad säljare i allmänhet åtnjuter. Ofta tror man att försäljning
handlar om inlärda säljsamtal och säljtekniker, alltså att säljaren använder
sig av olika säljknep. I själva verket kräver inte säljarbete teknik utan
skicklighet. Den som är skicklig behöver ingen teknik, och den oskicklige
som mekaniskt använder sig av säljteknik blir i allmänhet genomskådad.
Då blir också resultatet vanligtvis dåligt. Bakgrunden till den här boken är
WSOY:s serie ”Lyckas med ...”. Det har tidigare utkommit tre böcker i
serien. WSOY:s chef för företagspublikationer frågade mig om jag var
intresserad av att skriva en bok om försäljning som en del av den här
serien. Jag tackade ja till erbjudandet eftersom jag ännu inte hade skrivit
någon bok som enbart behandlade försäljning, och eftersom försäljning är
en så viktig del av marknadsföringen. 

Boken är uppbyggd så att den ska ge praktiska råd åt alla som sysslar
med försäljning på hel- eller deltid. Den bärande tanken är att texten ska
vara så tydlig och lättbegriplig som möjligt. Den andra utgångspunkten är
att lyfta fram praktiska nyckelpunkter som fokuserar på försäljnings-
resultatet för att läsaren ska kunna relatera till den egna försäljningen och
egna säljsituationer. Boken tar överhuvudtaget inte upp säljtekniker. Det
beror delvis på att det inte finns några belägg för att tillämpningen av
säljtekniker skulle ge ett bättre försäljningsresultat. Dessutom skulle det ta
utrymme från det egentliga sakinnehållet. Däremot tar boken upp olika
faktorer som påverkar försäljningen på ett positivt sätt. Samma faktorer
ligger också till grund för de mekaniska säljteknikerna. 

Boken skrevs sommaren 2003. Sommarvärmen och de ljusa nätterna
gjorde skrivandet trevligt. På samma sätt ger en positiv attityd och ett
tydligt grepp om försäljningen i regel ett bättre resultat. 
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Raija Renlund, chef för WSOY:s företagspublikationer, har spelat en
avgörande roll i utgivandet av denna bok. Projektsekreterare Sanna
Kautto, erfaren textredigerare, och redaktionssekreterare Sari Jolanki,
finslipning, har båda gjort en betydande insats med tanke på slutresultatet.
Ett stort tack till dem båda för deras insatser. Min förhoppning är att
denna bok ska ge dig, bäste läsare, användbar och praktisk vägledning i
ditt säljarbete. Då upplever jag att jag har lyckats med detta skrivprojekt. 

Esbo 2003-07-01

Timo Rope
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FÖRSÄLJNINGENS INNEHÅLL

FÖRSÄLJNING GENOM SÄLJKOMMUNIKATION

Om man inte säljer, hur kan man då tro att någon ska köpa? Om någon
köper en produkt kan man tänka sig att man kan sälja andra produkter
också. Grundtanken är att det är försäljning som får företaget att gå runt.
Utan försäljning har man inga kunder. Utan försäljning finns det ingen
anledning att tillverka, frånsett om företaget har som mål att tillverka för
att lägga upp ett lager. Idealsituationen är att tillverka det som redan har
sålts. Då finns det ingen risk för onödig produktion. 

Det här är dock inte genomförbart inom alla branscher, till exempel när
det gäller produktion av dagligvaror, livsmedel och serviceprodukter. Det
viktiga är i alla fall att det är försäljning som får världen att gå runt. Ordet
försäljning har två innebörder. Dels har det ett målinnehåll när man talar
om försäljning som ett mål i sig. Å andra sidan har det också en
arbetsbetydelse. Då talar man vanligtvis om personligt säljarbete. Om vi
tittar närmare på försäljningen via dess målinnehåll kommer vi till
slutsatsen att för att skapa en grund för försäljningen och öka
kännedomen om företaget krävs det också många andra stödverktyg, till
exempel reklam och Internet. Man talar ofta om säljkommunikation eller
affärskommunikation, och då är försäljningen ett av de samverkande
kommunikationsmedlen. 
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Säljkommunikationen kan till exempel beskrivas med följande bild: 

Bild 1. Säljkommunikationsformer. 

Bilden visar att det även krävs andra kommunikationsmedel för att man
ska kunna skapa en grund för försäljningen. Det bästa resultatet uppnås
inte enbart genom försäljning. Utgångspunkten i denna bok är att granska
de kommunikationsmedel inom marknadsföringen som intimt hänger
samman med framgångsrik försäljning. 

Det viktiga budskapet i bilden är att företagsverksamhetens affärs-
process också kräver andra verktyg än personligt säljarbete. Det bör även
noteras att ett kommunikationsmedel inte kan ersätta ett annat. För att
lyckas med försäljningen ska man inte enbart begränsa sig till personligt
säljarbete, utan även utnyttja verktyg som stödjer affärsprocessen. 

Direktreklam

Telefon

Personlig 

berätta om produkten

väcka intresse

driva köpprocessen framåt

boka ett kundmöte

presentera produkten

genomföra en affär

skapa en grund för
kundrelationen

försäljning
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Ofta förknippas ordet försäljning bara med personligt säljarbete. När
man ser på försäljningsbegreppet utifrån arbetsinsatsen är det lätt hänt att
man enbart begränsar sig till säljarens personliga insatser, trots att
framgångsrikt säljarbete är resultatet av många bakgrundsfaktorer. Ur
företagets synvinkel hör bland annat ledarskap, rekrytering av skickliga
säljare och försäljningens stödverktyg till de mest centrala. Stödverktygen
(broschyrer, resultat av enkäter och liknande) är av stor betydelse för
försäljningen, och därför är det viktigt att de behandlas ur ett
försäljningsperspektiv. Ledarskapet behandlas i kapitel 5.

GRUNDLÄGGANDE FÖRSÄLJNINGSFORMER

Folk har ofta en alltför snäv bild av försäljning. Det handlar inte bara om
en verksamhet där en försäljare erbjuder sina produkter genom personligt
säljarbete. Det säljarbete som utförs i affärslivet kan delas in i tre olika
försäljningsformer. Det är butiksförsäljning, komplex uppsökande försälj-
ning och enkel uppsökande försäljning. 

1 Butiksförsäljning kallas även försäljning över disk och innebär att för-
säljningen sker på ett visst verksamhetsställe, till exempel i en butik, en
restaurang, ett hotell och så vidare. I denna försäljningsform bjuder
säljaren ut sina produkter på ett verksamhetsställe, och de kunder som
kommer till verksamhetsstället för att göra inköp betjänas på ett sådant
sätt att försäljningen blir så stor som möjligt. Ett nyckelbegrepp inom
butiksförsäljning är mer försäljning. Med hjälp av merförsäljning för-
säkrar man sig om att kunden inte glömmer att köpa en produkt som
han annars skulle kunna tänka sig att köpa på samma gång. Merför-
säljning är en nyckelfaktor för en framgångsrik butiksförsäljning. 

2 Komplex uppsökande försäljning kallas även konsultförsäljning och utförs
vanligtvis av en expert. Det är en försäljningsform som framför allt till-
lämpas av experter i organisationer och som går ut på att genom
förhandlingar eller andra överläggningar med kunden försöka övertyga
kunden om det egna förslagets/produktens förträfflighet. 

Utnyttja kommunikationsmedel till stöd för försäljningen i din säljkom-
munikation. På så vis får du en bra språngbräda för det personliga sälj-
arbetet. 
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Komplex försäljning bygger på sakkunskap och den trovärdighet som
den ger. En säljare som tillämpar denna form av försäljning använder
sig vanligtvis inte av traditionella försäljningsmetoder, utan drar
närmast nytta av test- och forskningsresultat och det expertkunnande
som dessa ger. Konsultförsäljning kan innehålla produktdemonstra-
tioner eller presentationer för att åskådliggöra produkten och övertyga
kunden om produktens funktion. Den traditionella säljsituationen vid
komplex försäljning är dock en överläggning där man försöker uppnå
ett önskvärt försäljningsresultat genom att dra nytta av expertrollen.
Ofta förknippas komplex försäljning med förhandlingar mellan
kunden och företagets experter. 

3 Enkel uppsökande försäljning kallas även portföljförsäljning och innebär
att försäljaren ”tar sin portfölj och åker till kunden på säljbesök”. Enkel
försäljning tillämpas av många industriföretag. Då kallas ofta försälj-
ningsformen fältförsäljning för att beskriva en situation där varje säljare
har sitt eget område (försäljningsområde/kundgrupp som han ansvarar
för) som han sköter självständigt för att nå de uppsatta försäljnings-
målen. 

Folk tänker i allmänhet bara på den sista av dessa försäljningsformer som
säljarbete. Det här är förståeligt eftersom det är den synligaste försäljnings-
formen. Det är dock viktigt att notera att det försäljningsmässiga greppet
förekommer inom alla områden i affärsvärlden, inte enbart inom försälj-
ningsverksamheten. 

Det är viktigt att en person som ska försöka sälja något är medveten om
att en situation kan vara en säljsituation även om den inte förefaller att
vara en sådan. Endast genom att vara medveten om detta kan han
tillämpa ett försäljningsmässigt grepp i säljsituationen. 
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ENKEL FÖRSÄLJNING SOM RIKTAR SIG TILL FÖRETAG

Enkel uppsökande försäljning som riktar sig till företag kan genomföras på
många olika sätt. Den kan genomföras av en självständig säljrepresentant
likaväl som av företagets egen säljare. 

Enkel försäljning är i det avseendet besläktad med dörr till dörr-
försäljning eftersom båda försäljningsformerna går ut på att säljaren tar
initiativet och strävar efter att genomföra egna affärer. Skillnaden mellan
dörr till dörr-försäljning och enkel försäljning är dock stor. De företag som
enkel försäljning riktar sig till köper sannolikt de produkter som bjuds ut.
Det finns alltså ett medvetet köpbehov eller åtminstone en föreställning
om att de aktuella produkterna kommer att vara användbara i företagets
verksamhet. 

Denna försäljningsform är en rätt så etablerad lösning inom marknads-
föring som riktar sig till företag och andra organisationer. Det här har
både historiska och praktiska skäl. De historiska skälen är att säljbesök har
varit en av de första försäljningsformerna. De praktiska skälen är bland
annat att samtidigt som den enkla försäljningen är en marknadsförings-
kanal är den också ett aktivt och personligt säljverktyg. Det här är av
mycket stor betydelse på den konkurrensutsatta företagsmarknaden. Där
kommer inte kunden till säljaren, utan säljaren måste söka upp kunden.
Ur kundens synvinkel är det här en naturlig lösning, eftersom:

• kunden inte behöver söka efter de produkter som han/hon behöver, utan
de bjuds ut till honom/henne på dennes arbetsplats. 

• det är lätt att jämföra olika säljares produkter när de presenteras vid en
tidpunkt som kunden själv väljer.

• köparen har full rätt att bestämma när han/hon vill lyssna på säljaren,
även om säljaren naturligt nog strävar efter att kontakta kunden så ofta
som möjligt.

Vid enkel uppsökande försäljning är det också viktigt att köparen kan styra
relationen till säljrepresentanten på det sätt som han själv önskar. Därför
kan inte denna form av försäljning betraktas som en försäljningsmodell
där säljaren försöker tvinga sina varor på kunden, även om kunden kan
uppleva att säljaren har en aggressiv säljstil. Eftersom den enkla för-
säljningen är en personlig försäljningskanal är den personliga aspekten
avgörande för hur väl försäljningskanalen fungerar i olika situationer. Det
väsentliga är dock att köparen upplever att det är en så naturlig inköps-
kanal för vissa typer av basvaror, till exempel råvaror och kontorsmaterial,
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att det nästan är en självklarhet att det är en säljare som kommer och
bjuder ut dem, även om kunden skulle kunna beställa dem direkt via
Internet eller telefon. Den enkla uppsökande försäljningen är en så
etablerad försäljningsform vid denna typ av affärer att många kunder
föredrar denna försäljningskanal framför att göra anonyma beställningar
av okända varuleverantörer. Försäljningsformens popularitet som inköps-
kanal beror till stor del på den personliga aspekten och köparens möjlighet
att göra affärer på sitt eget sätt. Att den upplevs som en positiv försälj-
ningsform beror bland annat på: 

• möjligheten att pruta samt upplevelsen av att man är en skicklig köpare
när man har lyckats förhandla till sig en rabatt. 

• möjligheten att konkurrensutsätta leverantören får köparen att känna att
han har makten i köpsituationen. Att säljarna konkurrerar om vem som
ska få affären ger köparen en möjlighet att känna sig betydelsefull. 

• den sociala aspekten samt den sympatiska relation som många gånger
uppstår mellan köpare och säljare. Då blir säljsituationen en stund av
trevlig samvaro där slutresultatet är till nytta för båda parterna. 

• att en god säljrepresentant uppmuntrar sina kunder med små och
personliga presenter, som i sin tur minskar om kunden anlitar andra
kanaler. 

Listan visar tydligt varför den enkla uppsökande försäljningen är en
populär försäljningsform trots att många basvaror till exempel kan
beställas genom direktmarknadsföring. När affären kräver att man är väl
insatt eller när det handlar om stora/unika affärstransaktioner är det
dessutom nödvändigt med en personlig presentation. Detta för att kunden
ska ha en möjlighet att fundera igenom alla de faktorer som påverkar
affären. Det gör försäljningsformen till en naturlig inköpskanal vid
ekonomiskt och volymmässigt stora inköp. 
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