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Bogen om det bedste salg
350 siders opskrift på, hvordan du tackler 
salgets 7 vigtigste udfordringer og kan 
blive 4 gange bedre til nysalg, mersalg og 
fastholdelse af salg til kunder
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Dagens temaer

1. Købsargumenter bør forankres i kundebehov

2. Brug kunderejsen til at identificere interessenter & præcisere 
kundebehov

3. Opfølgning på værdiskabelse vs. købsargumenter
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Kort om mit afsæt for at tale om at 
drive B2B salg…

…hjælper B2B-virksomheder med at skabe vækst ved at differentiere 
sig på tydelig værdiskabelse
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Introduktion

De 7 salgsdyder… og hvad vi stiller skarpt på i dag

Vi skiller os ud 
Vi er så kundeorienterede, at alle vores kunder tydeligt ser og værdsætter forskellen mellem 
os og vores største konkurrenter.

Vi er alle sælgere
Alle funktioner i organisationen har en god forståelse for, hvad de skal bidrage med for, at vi 
lykkes med at realisere vores salgsmål.

Min leder går forrest
Vores salgsledere går forrest med at aktivere, håndhæve og udvikle sælgernes tilgang til salg. 

Vi ved, hvordan vi skaber værdi
Vi har en fælles forståelse for den værdi, salget skal skabe for vores kunder, og vores træning 
og uddannelse af salget er altid designet med et tydeligt fokus på værdiskabelsen.

Vi får penge, for den værdi vi skaber
Vi tydeliggør og tager os betalt for den værdi, vi skaber.

Alle ved hvordan de skal bidrage
Vores salgsressourcer er tæt knyttet til virksomhedens strategiske målsætninger, og de 
enkelte profiler og ressourcer i salgsorganisationen måles på deres individuelle bidrag hertil.

Vi bruger det, vi ved om kunderne
Vi er bedre end vores konkurrenter til at anvende interne data om kunder og marked for at 
supportere vores kundevendte funktioner, støtte salg og skabe tydelig værdi for kunderne.

1

2

3

4

5

6

7



6

Poll

◆ I hvilken grad har salget fået en mere central rolle i din 
virksomhed det seneste år?
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Trends i B2B salg

◆ Globalisering – Flere konkurrenter 
melder sig på banen og ”claimer” at 
kunne levere samme værdi som 
markedsledere

◆ Vækst – Strategier for hvordan der kan 
skabes vækst gennem nye produkter og 
services solgt til eksisterende kunder

◆ Indkøb – Har fået en mere central rolle 
taler gerne værdien ud af vores 
salgsargumenter

Tydelig værdi for 
kunden vigtigere 
end nogensinde!
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Kundernes Jobs-to-be-done
- Et afsæt til at forstå kundernes behov
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Udgangspunktet for at levere værdi

Før
Hvad er vi gode til?

Nu
Hvad er vigtigt for kunderne?

◆ Vi skal forstå kunderne bedre…



10

At arbejde med kundebehov

◆ Har kunden brug for produktet eller den værdi produktet 
skaber? 

For virksomheden? For vores kontaktpersoner i 
virksomheden?

Indkøbere 

R&D 
Salgsansvarlige

Produktion
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Hvilken værdi skal vi skabe…

◆ …for vores kontaktpersoner i virksomheden? 

Forstå kundernes ”Jobs-to-be-done”
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Jobs-to-be-done

◆ De rationelle argumenter

Gains: 
= Hvad ønsker kunden at opnå?

Pains: 
= Hvad ønsker kunden at undgå?

Eksempler: 

• Øge udnyttelsesgraden af produktionskapacitet
• Få nye produkter hurtigere til markedet
• Stabilisere forsyningskæderne

• Reducere antal produktionsnedbrud
• Reducere fejllanceringer
• Begrænse arbejdsulykker
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Jobs-to-be-done

◆ De emotionelle argumenter

Gains: 
= Hvad ønsker kunden at opnå?

Pains: 
= Hvad ønsker kunden at undgå?

Eksempler: 

• Tryghed 
• Inspiration
• Værdsat

• Frustration
• Bekymringer
• Irritation
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Hvordan sandsynliggør vi den 
værdi kunden skal købe?

Fra at påstå værdiskabelse…

…til at bevise værdiskabelse



“Don't forget that you, your 

product or service is not 

differentiated until the 

customer understands the 

difference”

Tom Peters
“In Search of Excellence”

Det handler om at adskille sig fra 

konkurrenterne

Den der bedst leverer og 

kommunikerer værdien vinder!
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Kunderejsen

- Et afsæt til at forstå kundernes 
virkelighed… og konkretisere værdiskabelse!
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Præmis for kundeorienterede 
salgsargumenter

Hvis salget skal skabe værdi for en kunde, så skal salget 
starte med at forstå den virkelighed, der skal skabes værdi i!
(Morgendagens Salg & Salgsledelse kapitel 5)
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Poll

◆ Har du eller din virksomhed kortlagt kundernes rejse – udefra ind?



Afsøgning af muligheder Beslutning Implementering Dagligt samarbejde

Vi under-
søger

Leverandør 
dialoger

Evaluering 
af oplæg

Vi beslutter
Installation 
af løsning

Evaluering 
af løsning

Daglig 
kontakt

Klage-
håndtering

Løbende 
forbedringer

… … … …
Kunde
service

…
Kunde
service

Kunde
service

…

… Sælger … Sælger … Sælger … … …

… … … … … … Sælger … Sælger

… … … … … … … Sælger …

Føle sig inspireret Føle sig tryg Føle sig forstået og værdsat
19

Kortlægning af kunderejsen… et illustrativt eksempel

- Salg og kundeservice og andre funktioner skal koordinere værdiskabelsen

… … …

…

…

…

… … …

Indkøbere 
R&D 

Salgsansvarlige

Produktion
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Sælgerens værdi af at arbejde 
med kunderejser

◆ Jo mere hele organisationen arbejder ud fra kunderejsen, jo mindre tid 

skal sælgere bruge på at rette fejl og lave brandslukning

◆ Bedre afsæt for at drøfte den næste salgsmulighed

◆ Med kunderejsen bliver vi i stand til mere effektivt at levere netop den 

værdi kunderne har brug for og vil vælge os på

◆ Jo mere værdi der leveres konsistent, jo mindre behøver sælgeren 

diskutere pris med kunden
Før drøftede vi meget pris of mistede ofte ordrer fordi 
andre var billigere – nu er dialogen koncentreret om 
at skabe værdi for kunden og hvor vi sammen kan 
udvikle samarbejdet 
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Kundeanalyser koblet til kunderejsen
– et værktøj til at prioritere og følge op
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To typer af kundeanalyser til aktivering af 
kunderejsen

Afsøgning af muligheder Beslutning Implementering Dagligt samarbejde
Kontrakt 

fornyelser

Vi under-
søger

Leverandør 
dialoger

Evaluering af 
oplæg

Vi beslutter
Installation af 

løsning
Evaluering af 

løsning
Daglig 
kontakt

Klage-
håndtering

Løbende 
forbedringer

… … … … … … … … … …

… Sælger … Sælger … Sælger … … … …

… … … … … … Sælger … Sælger …

… … … … … … … Sælger … …

Føle sig inspireret Føle sig tryg og godt hjulpet Føle sig godt hjulpet, forstået og værdsat

… … …

…

…

…

1. ”Big loop” kundeanalyser til prioritering af hvor vi skal 
forbedre os på kunderejsen

2. ”Small loop” kundeanalyser til at følge op på om kunderne 
oplever at vi forbedrer os

Øget oplevet værdi 
og dermed kunde-
loyalitet

F.eks. målt som 
Net Promoter Score 
(NPS)
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Dashboard skal bidrage til vedvarende fokus

Afsøgning af muligheder Beslutning Implementering Dagligt samarbejde
Kontrakt 

fornyelser

Vi under-
søger

Leverandør 
dialoger

Evaluering af 
oplæg

Vi beslutter
Installation af 

løsning
Evaluering af 

løsning
Daglig 
kontakt

Klage-
håndtering

Løbende 
forbedringer

… … … … … … … … … …

… Sælger … Sælger … Sælger … … … …

… … … … … … Sælger … Sælger …

… … … … … … … Sælger … …

Føle sig inspireret Føle sig tryg og godt hjulpet Føle sig godt hjulpet, forstået og værdsat

… … …

…

…

…
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Opsummering

◆ Forstå kundernes behov med Jobs-to-be-done tilgangen

◆ Brug kunderejsen til at forstå kundernes verden og bliv konkret 
på værdiskabende argumenter og indsatser

◆ Brug kundeanalyser koblet til kunderejsen til at prioritere og 
følge op og justér købsargumenter
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Vil du vide mere?

Find bogen på

morgendagenssalg.dk
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Peter A. Jensen

Market Director, Co-founder

Customer Agency
Overgaden Neden Vandet 9C
DK-1414 København K
Denmark

+45 27 87 78 34 
pj@customeragency.dk
Peter Aakjær Jensen | LinkedIn

Follow Customer Agency on  

mailto:pj@customeragency.dk
https://www.linkedin.com/in/peter-aakj%C3%A6r-jensen-1521081/
http://www.linkedin.com/company/customeragency/

