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Mega trender for salgsorganisasjoner
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Mega trender for salgsorganisasjoner
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Kundene overtar salgsprosessene…



Hva er din og dine medarbeideres kompetanse basert på – pr. i dag?
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Høy

Lav Høy

Lav

?

Kunnskap, ferdigheter og tilpasningsevne i forhold til 

kunden, kundens kontaktpersoner og kundens forretning

?

??
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Hvilke kunnskaper og hvilke ferdigheter har                   

størst verdi for arbeidsgivere?



Nye krav til selger/rådgiver rollen..

Fra selger og kundens kontakt - til rådgiver og kundeutvikler!

Faglig

Kompetanse

Tilpasningsevne

høy

lav

lav høy

Fagekspert 
Produktutvikler

Prisselger
Produktpusher

Kundetilpasser
Service

Kundeutvikler
Rådgiver

Modell: Rolf Laurelli
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Salgsstrategi for 
Verdisalg



Verdisalg – Å selge på verdi (for kunde)

•Nåtid
– Still relevante spørsmål rundt kundens nåtids situasjon

•Fremtid
– Still relevante (åpne) spørsmål rundt kundens fremtids situasjon

•Verdi
– Still relevante spørsmål om hva som har (høy) verdi for kunden – (hjulpet av 

deg og ditt firma)

•Konsekvens 
– Still relevante spørsmål om potensielle konsekvenser for kunden ved å ikke

investere i produkter, løsninger og tjenester som ditt firma representerer..



4 essensielle verdiområder der du kan identifisere 
verdi for bedrift og/eller enkeltperson(er)

• Sosiale
• Identitet, trivsel, miljø, relasjoner, kultur, verdier, vennskap

• Økonomiske
• Reduserte kostnader/utgifter

• Økte inntekter/økt merverdi

• Tekniske
• Økt funksjonalitet, økt effektivitet, økt produktivitet

• Politiske
• Støtter strategi, støtter bedriftskultur, forsterker rennomè, øker 

patriotisme, unngå kritikk, unngå å miste ansikt/posisjon, 

«ryggen fri», konsensus



Forhandlingsteknikk



Hva er en forhandling?

• Når to eller flere parter med 
delvis motstridende interesser 
prøver å komme frem til en 
felles beslutning, forhandler de 
(Rognes 1994)

• Forhandling er en av flere 
metoder for å komme til et 
resultat



Mål med forhandlinger

• Å oppnå en avtale som er bedre 
enn de alternativer partene har…
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Hovedformål med forhandlinger

Du skal betrakte forhandlingen ut fra to 
hovedkriterier:

1. å skape merverdier

2. å fordele merverdier
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10 
Typiske fallgruver i forhandlinger



10 typiske fallgruver i forhandlinger

1. Mangelfull selvinnsikt - Overvurderer egen innsikt, erfaring 
og kompetanse

2. Manglende forberedelser - Setter aldri av tid i forkant på å 
forberede seg, tenke igjennom egen taktikk og strategi eller 
trene på å forhandle

3. Lite løsningsorientert - Undervurderer problemstillinger, 
utfordringer og innvendinger en kan komme til å møte i 
forhandlingene

4. Mål og intensjoner kun på egne vegne - Tror at forhandlinger 
handler om å vinne over motparten og ikke sammen med 
motparten

5. Evner ikke å skape tillit - Er så fokusert på egne mål og ønsker 
at en i liten eller ingen grad evner å se situasjon og forhandlinger 
fra motpartens side
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10 typiske fallgruver i forhandlinger

• 6. Uavklart forhandlingsrom - Evner ikke å avdekke hvilket 
«forhandlingsrom» motparten vil og kan forhandle om – og våger 
heller ikke selv å vise egne «forhandlingskort»

• 7. Lar seg styre av følelser - Reagerer følelsesmessig på 
motpartens ulike innspill, uttalelser og krav og blir lett 
følelsesmessig «vippet av pinnen» - noe som gir motparten en klar 
fordel i forhandlingene

• 8. Har ikke noe å gi – Forhandlingene «låser» seg raskt hvis en av 
partene ikke kan eller vil gi noe under forhandlingsprosessen. En 
vanlig fallgruve er at man ikke i forkant har identifisert hva man 
kan eller være villig til å gi – «i bytte» mot noe motparten kan 
eller være villig til å gi
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10 typiske fallgruver i forhandlinger

• 9. Gir innrømmelser uten å kreve en motytelse tilbake –
Forhandlinger handler om å gi og ta og det som fås enkelt eller 
gratis oppleves å ha ingen eller lite verdi.

• 10. Har for stor respekt for motparten – Når en forhandler med 
en kjent, erfaren eller større motpart så er en vanlig fallgruve å ha 
for stor respekt som gjør et en for enkelt føyer seg etter 
motpartens ønsker og krav. En skal selvsagt ta hensyn til 
maktforholdet partene imellom, men aldri på en slik måte at det 
nedvurderer og svekker egen argumentasjon og forhandlingsevne.
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Ulike strategier i forhandlinger

• Konkurrerende (kamp)

• Tilpassende (innrømmelser)

• Unnvikende (forhaling)

• Samarbeidende

• Kompromiss-søkende



Ulike forhandlingsstiler..
Hva kjennetegner din forhandlingsstil?

Bevare

forholdet

Nå resultat

Unnvikende

Tilpasning

(ensidige innrømmelser)

Kompromiss

(søker kompromiss løsninger)

Konkurranse                            

(kamp, gjennomtvinge)

Samarbeid

(begge gir, optimale løsninger)



Sett mål og etabler MAL-grenser

L

A

M

M

A

L

Forhandlingsrom

Selger Kunde
Pris

Hva er det beste 

du kan oppnå?

Hva er det 

dårligste du kan 

akseptere?

M - Må nå

A - Akter å nå

L - Liker å nå
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10 
Karaktertrekk som kjennetegner 

dyktige forhandlere



Hva kjennetegner dyktige forhandlere?

1. Forberedelser - Forbereder seg optimalt ved å gå grundig 
igjennom både egne og motpartens utfordringer og 
muligheter FØR selve forhandlingen

2. Tids og ressursbruk - Setter av mer tid til 
forhandlingsforberedelsene enn selve forhandlingene 
(forhandlingens 80/20 regel)

3. Forhandlingskort - Gjør alltid en analyse i forkant av hva 
en vil kreve og hva en vil gi under forhandlingene - og 
utarbeider en liste for dette (i prioritert rekkefølge)

4. Rolleavklaringer - Avklarer hvem som stiller fra 
motparten og fordeler roller i eget forhandlings team

5. Forhandlingsklima - Etterstreber å skape et vennlig og 
positivt forhandlingsklima i starten av forhandlingsdialogen
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Hva kjennetegner dyktige forhandlere?

6. Aktiv lytting - Lytter aktivt og interessert til motpartens 
ønsker og krav, og stiller kontroll spørsmål for å forsikre om at 
en forstår motparten ønsker, krav og intensjoner i 
forhandlingene

7. Identifiserer motpartens "forhandlingsrom" - en viktige del 
av forhandlingene er å så tidlig og raskt som mulig prøve å 
kartlegge og identifisere motpartens "forhandlingsrom" - det vil 
si hva motparten reelt sett kan og vil forhandle om

8. Agere fremfor å reagere - Dyktige forhandlere agerer fremfor 
å reagere. Å agere betyr å ha kontroll på egne følelser. Å reagere 
betyr å la seg styre av egne følelser.
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Hva kjennetegner dyktige forhandlere?

9. Gir ALDRI en innrømmelse uten å kreve en motytelse - Både 
for motpartens del og egen del. Begrunnelsen for dette er at det 
en i forhandlinger får lett eller gratis oppleves å ha liten eller 
ingen verdi

10. Er fleksibel og løsningsorientert - Dyktige forhandlere vet at 
de under forhandlingsfasen sannsynligvis kommer til å oppleve 
både utfordringer, motstand og innvendinger. I disse fasene er 
det spesielt viktig å være kreativ, løsningsorientert og fleksibel 
for å komme frem til løsninger og avtaler som begge parter kan 
akseptere.

Side 26 Kilde: Ulf Rasmussen/Euro Business School



Side 27

Bør du alltid prøve å vinne?

Vinn - vinn er bra, men i noen tilfeller kanskje ikke mulig eller ønskelig…
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DITT MÅL

MOTPARTENS

MÅL

VINNE

VINNE

TAPE

TAPE

Begge parter vinner

Saken er viktig for deg

Forholdet til den andre

betyr mye for deg

Du har nok tid til å prøve 

å finne en løsning som kan

være fordelaktig for begge parter

Du taper og den andre vinner

Saken er viktig for deg

Forholdet til motparten 

betyr ekstra mye for deg, så du 

på sikt har fordeler av at

han/hun vinner

Eller du er under tidspress og

kan godta å tape for det gir

rask avslutning

Du vinner og den andre taper

Saken er viktig for deg

Forholdet til motparten betyr 

lite/mindre for deg

Du har tid nok til å overvinne

motparten

Begge parter taper

Saken er ikke viktig for 

noen av partene

Tidsaspektet eller 

transaksjonskostnadene 

betyr mest

Partene godtar tap-tap fordi

det ofte gir rask avslutning



Følg oss på:

ebs.no

selgerbloggen.no

salespal.no

ebs247.no

gapvision.com

og

facebook.com/eurobusinessschool

http://www.selgerbloggen.no/
http://www.selgerbloggen.no/
http://www.salespal.no/
http://www.ebs247.no/
http://www.gapvision.com/
http://www.facebook.com/eurobusinessschool

