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Forord

Velkommen til min bog – Tanker om kommunikation. Når bogen har 
fået denne titel, er det fordi jeg til daglig arbejder med mange forskellige 
former for kommunikation. 

Mine primære forretningsområder er rekruttering, salgstræning, lederud-
vikling og LinkedIn-træning – og selv om områderne er meget forskellige, 
så er der nogle gennemgående træk, hvor jeg gør brug af bestemte 
værktøjer og metoder. 

Først lidt om mig selv. Jeg har mere end 20 års erfaring fra bygge-
branchen og industrien i min rygsæk. Til at begynde med som sælger 
og siden hen som salgschef. Jeg er uddannet erhvervscoach og NLP 
træner. Og jeg hjælper dagligt sælgere og ledere med at skabe de for-
andringer som der skal til, for at de kan opnå deres mål. 

Jeg synes faktisk, at det er hamrende sjovt og interessant at hjælpe 
andre mennesker. Og det vil du med sikkerhed også kunne mærke. De 
værktøjer og metoder, som jeg beskriver i bogen, er alle sammen nogle 
som jeg selv har meget glæde af i min hverdag, og jeg håber også, at du 
vil få glæde af dem. 

God læselyst.

Med venlig hilsen, 

erhvervscoach, Jesper Dalhus
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Kapitel 1

 
 
SALG ER  
MOTOREN  
I ENHVER  
VIRKSOMHED
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Salg er motoren i enhver virksomhed

Vær proaktiv
Det er jo et meget fint ord, som har været brugt meget i de sidste år, 
men det betyder i al sin enkelhed: At sætte noget i gang eller at få ting 
til at ske. Man sidder således ikke bare og venter, men tager ansvar og 
handler.

Det er som regel det, der gør hele forskellen mellem den gode og den 
mindre gode sælger. Den som tager ansvar og får sat nogle ”skibe i 
søen”, får ofte mere igen.

Husk, at det du gør meget af, får du mere af. Det vil med andre ord 
sige, at hvis du gerne vil have mange nye kunder. Ja, så skal du også 
prioritere at besøge en masse nye kunder og så videre.
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Salg er motoren i enhver virksomhed

Hvad skal det hele ende med?
I stedet for bare at kaste sig ud i en given opgave, så kan man med 
fordel overveje følgende: Lav en plan for opgaven: Hvad skal det hele 
ende med? Hvordan ved du, om du er tæt på dit mål. Sæt dig nogle 
delmål, som kan hjælpe dig på rette vej.

Denne tilgang giver dig overblik og mindsker stress. Og så er det faktisk 
meget fedt, at kunne fejre sin succes, hver gang man når et af sine 
delmål. Denne strategi hjælper de fleste, og den er derfor særdeles 
motiverende. Der var en gang en klog mand, som understregede, at 
det er noget nemmere at spise en elefant, hvis den er delt op i mindre 
bidder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Start med det første 
Hvis du har lavet en plan, så lad være med at kaste dig ud i selve 
afslutningen – selv om det kan være fristende. Du kan sammenligne 
det med at bygge et hus, hvor man heller ikke starter med taget. Du 
laver et fundament, og så bygger du videre med murene, for så at tage 
taget til sidst. Det samme gør sig gældende, når du arbejder efter disse 
principper.
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Salg er motoren i enhver virksomhed

Vi skal alle vinde 
Alle skal have noget ud af dit besøg. Ikke kun dig selv, men også 
kunden. Hvis du altid tænker win/win, så vil du med sikkerhed også 
blive mere accepteret som sælger, idet kunden så ikke føler, at du prøver 
at prakke ham noget på, men tværtimod prøver at være behjælpelig. Det 
er faktisk også derfor, at du ikke skal sælge dine varer til discountpris. 
Det kan jo ikke nytte noget at tage ordren, selv om du godt ved, at den 
ligger meget lavt på dækningsbidraget.

Prøv på at forstå andre først
Jeg ved det, jeg ved det – du er jo sælger, så du skal jo snakke fanden 
et øre af! Øh, siger jeg bare. Lyt til – og forstå – dine kunder og spørg ind 
til deres behov, inden du begynder på at fortælle om dine fantastiske 
produkter.

Det smarte er jo, at kunden fortæller dig eksakt, hvad du har brug for, 
når du kommer med din løsningsmodel. Denne model kan du med 
fordel også prøve af på ægtefællen derhjemme. Jeg tror, at der er nogle, 
der ville blive positivt overrasket, hvis de begyndte at spørge lidt mere 
ind til ham eller hende derhjemme. 
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Salg er motoren i enhver virksomhed

Skab et fælles verdensbillede
Det er ofte nemmere at sælge til en, der har det samme billede af 
tingene som du selv har. Vær derfor sikker på, at I ser ens på tingene. 
Hvis ikke det er tilfældet, må du finde en ny måde at forklare tingene 
på, sådan at der er enighed. I øvrigt kan en skarp spørgeteknik være en 
rigtig god følgesvend, når den andens verdensbillede skal afdækkes. 

Drejer det sig om at få overbevist en gruppe, så kan de lave store 
bedrifter ved en samlet indsats. Den er særligt effektiv ved indsalg af 
store kontrakter, hvor der typisk er flere beslutningstagere.
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Salg er motoren i enhver virksomhed

Træning, træning og atter træning
Jeg ved det godt. Du har sgu da ikke brug for træning, vel? Du har jo 
kørt som sælger i 15 år, så du kan alle de teknikker, som der er behov 
for, ikke? Eller? Jeg har lige lidt ny info til dig: Du skal træne lige så 
længe, at du opererer som sælger! Prøv en gang at tænke på de profes-
sionelle fodboldspillere. De spiller jo ikke kun kampe! Hvor meget tid tror 
du, at de bruger på at træne? Og hvor meget tid bruger du på at træne 
inden en vigtig “kamp”?

Der kommer hele tiden nye måder at gøre tingene på. Samfundet ud-
vikler sig, men alligevel har vi det ofte sådan, at vi bare kører på rutinen 
– vi bruger sgu det vi kender. Men ved at træne udvikler man sig. Og ved 
at lade være, så afvikler man, og lader sine konkurrenter komme foran. 
Når du træner, så hører du måske også nogle gode ting som du kan 
bruge fra dine medkursister.

Jeg har altid deltaget i mange kurser og uddannelser. Og for mig er det 
ikke noget, der stopper. Det er et livslangt forløb, sådan at jeg hele tiden 
kan holde mig skarp. Det kaldes også for personlig udvikling. For hvad 
nytter det, at du har en fed bil at køre i, hvis der ikke er noget brændstof 
på? Man kan jo sammenligne det med en af de gode gamle pladespill-
ere. Når musikken var slut, så stod pickuppen og kørte rundt i samme 
rille på midten af vinylpladen.

Ved at få et spark i den rigtige retning, så kommer der herlig musik ud af 
højtalerne. Sådan er det også med os sælgere. Vi skal bare ”sparkes” i 
den rigtige retning en gang imellem, sådan at vi kan være 100 % skarpe, 
når vi kommer ud til vores kunder. Hvis vi ikke skærper os, så gør vores 
konkurrenter! Og lige pludselig er løbet kørt, og den kunde som du har 
handlet med i 100 år og en eftermiddag, er pludselig begyndt at handle 
med konkurrenten, fordi han er oppe på beatet! Der er flere ting, som 
er afgørende for, om du lykkes med dit salg. Her er nogle bud, der er 
taget direkte fra sportens verden – og som kan gøre en stor forskel for de 
fleste! Desværre er der nogle sælgere, som helt har glemt dem, men her 
får du værktøjerne, der kan gøre en stor forskel for dig og dit salg.
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Salg er motoren i enhver virksomhed

Begejstring
Kender du det? Når du oplever en toptrænet sportsstjerne udtale sig om 
sin succes, så er vedkommende altid meget begejstret – også når han 
eller hun interviewes lige inden en kamp!

Begejstring er en vigtig egenskab at være i besiddelse af – også når man 
taler salg. Begejstring har det nemlig med at smitte. Og er du rigtig bege-
jstret for dit produkt, så bliver dine kunder som regel også begejstrede. 
Det er ret effektivt. Prøv det af, og se, hvad der sker!

Direkte feedback
Når der spilles kamp er der afregning ved kasse et, og der bliver givet 
ærlig feedback til spillerne. Dels fra træneren, holdkammeraterne og 
selvfølgelig også fra publikum. Feedback kan være et stærkt værktøj til at 
udvikle sig salgsmæssigt.

Hvornår har du sidst spurgt dine kunder om feedback på jeres sidste 
møde? Eller din chef? Eller dine kolleger? Det er faktisk en rigtig god idè 
at betragte feedback som en vigtig del af din træning og din personlige 
udvikling. 
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Salg er motoren i enhver virksomhed

Målsætning
Der er ingen spillere, som går på banen uden at kende deres målsæt-
ning 100 procent. De har med sikkerhed også et klart mål med deres 
træning. De er således helt med på, at man ikke bare kan nøjes med at 
gå ind på banen, og så sparke lidt til bolden under kampen. Tværtimod 
skal der arbejdes særdeles konsekvent med at opnå de personlige 
målsætninger. 

Hvad med dig? Hvordan arbejder du med din målsætning, når det 
kommer til salg? Nøjes du bare med at besøge de kunder som du 
kender, og så snakke lidt med dem? 

Hvad er dit mål i din daglige træning – med henblik på, at du hele tiden 
kan holde dig på toppen – salgsmæssigt? Eller har du det som nogle af 
de andre sælgere? Når det kommer til salg, så er det ikke nødvendigt at 
træne...
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Salg er motoren i enhver virksomhed

Smarte Mål
En model, hvor der kan arbejdes med målsætninger, er Smarte Mål  
modellen – kender du den? Hvis ikke, så kommer den lige her.

S = Specifikke – jo, mere specifikt at du kan lave din målsætninger – jo 
bedre.

M = Målbart – et mål skal altid være målbart. Hvordan føles det inden i 
dig, at du har opnået dit mål? Og hvordan vil du gøre det målbart? 

A = Attraktivt – det er bedst at sætte sig et mål som man virkeligt gerne 
vil opnå.

R = Realistisk – hvad hjælper det, at sætte sig et mål, som man rigtigt 
gerne vil opnå, men som du ved aldrig kan lade sig gøre? Det er særde-
les demotiverende!

T = Tidsbestemt – hvornår skal du have opnået dit mål? Om en uge, en 
måned eller et halvt år?

E = Evaluerbart – hvis omstændighederne ændrer sig, så skal du være i 
stand til at kunne tilpasse din målsætning. 

Endelig er det altid en rigtig god idè at tjekke om der skulle være nogle 
negative konsekvenser ved, at du opnår din målsætning. Hvis ikke – go 
for it! Hvis der skulle være nogle negative konsekvenser, så må du 
hellere justere din målsætning en smule. 
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Salg er motoren i enhver virksomhed

Giv den gas
De rigtigt dygtige sportsstjerner ved det godt – og de gør en masse ved 
det. De er helt klar over, at de ikke bliver bedre uden at træne. Måske 
gik det godt til at begynde med. Årsagen kan være, at nogle udøvere 
havde specielle medfødte evner, der gjorde, at de kunne opnå deres mål 
uden den store træning. 

Hvis man hele tiden vil være den bedste, og bevare sin førerposition, så 
skal der trænes hårdt og længe inden selve kampen. Ellers vil det ikke 
være muligt at levere en toppræstation, når det virkelig gælder. 

Måske var der en gang, at du var virkelig sprød til salg, men hvis du nu 
skal være helt ærlig, hvornår har du så sidst trænet? Altså hvornår har 
du sidst virkelig givet den gas for at holde dig på toppen? 

Pauser
Husk på, at de professionelle sportsstjerner også tager en pause en gang 
imellem. Pauserne er nemlig vigtige, idet det er her kroppen restituerer. 
Og dette er også tilfældet, hvis der er tale om et hårdt træningspas. 
Kroppen skal nemlig være klar til den kommende kamp. 

Husk også at holde pause, når du kommer i gang med din salgstræning. 
En gang imellem skal du lave noget helt andet, som du også godt kan 
lide. På denne måde restituerer du, og så er du helt klar til det næste 
vigtige salgsmøde. Jeg er næsten tilbøjelig til at give dig en garanti. Hvis 
du følger denne fremgangsmåde, så er der rigtigt gode muligheder for, at 
du også lykkes med dine kunder!
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Salg er motoren i enhver virksomhed

Omgivelserne er vigtige for resultatet
Prøv igen at tænke på de professionelle sportsudøvere. De leder ofte i 
lang tid inden, at de finder den perfekte træningsbane. De har som regel 
en personlig coach, der hjælper dem til at opnå deres målsætning. De 
arbejder således særdeles målrettet på at få indfriet deres mål.

Desuden bruger flere og flere udøvere mentaltræning for at opnå deres 
mål. I sportens verden har man nemlig fundet ud af, at det ofte slet ikke 
er de redskaber som man har til rådighed, som gør forskellen. Det er 
nemlig nogle helt andre ting, så som overbevisninger – altså hvad man 
tror på for at kunne lykkes. Værdier – hvad der er vigtigt i træning og 
kamp. Adfærd – altså, hvad man skal. 

De ambitiøse sportsfolk gør sig helt klart, hvad de gerne vil stå for – og 
hvad de gerne vil være kendte for. Sidst, men ikke mindst, så ved elite 
sportsfolk altid, hvad deres idè er. Det vil sige, at de har et klart formål 
med det de gør. Man kunne kalde det for deres ledestjerne eller deres 
vision.

Drager man en parallel til salgsverdenen, så kunne spørge således: 
Hvor? Og hvordan skal der trænes? Med henblik på at opnå den største 
effekt. Det kan der være mange svar på, men det er ikke altid, at man 
får gjort sig sådanne overvejelser! 

Skal det foregå på et af vore salgsmøder, hvor vi træner os selv? Eller 
skal vi tage på kursus sammen med en masse andre? Skal det være 
one2one coaching? Eller skal det være når vi sammen er på besøg ude 
hos kunderne? Altså der, hvor kampen i virkeligheden bliver “spillet”. Og 
skal træningen stoppe efter kampen? Skal vi i det hele taget træne, hvis 
vi skal blive ved med at vinde kampene?

Hvad med mentaltræning af sælgerne? Hvordan sikrer vi os, at de hele 
tiden er topmotiverede, idet motivation synes at have en vis indvirkning 
på resultaterne…
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Salg er motoren i enhver virksomhed

Tilbage til adfærden
Hvordan sikrer vi os, at sælgerne har den rette adfærd ude hos kun-
derne, sådan at de virkelig brænder igennem? Nogle vil måske mene, at 
det også kunne gælde lederne i virksomheden? Hvordan sikrer vi os, at 
lederne har den rette adfærd, sådan at de motiverer sælgerne til at yde 
på fuld styrke? Uanset om man er sælger eller leder, så kan adfærden 
sagtens være en afgørende faktor for udfaldet. Blev det en succes eller 
ej? Hvis adfærden er så vigtig, hvordan kan det så være, at vi bruger så 
lidt tid på det?

Måske kender du det fra dig selv, når du møder en sælger? Der er bare 
nogle sælgere, som gør noget helt rigtigt. Og der bliver nærmest skabt en 
lyst til at købe af dem. Vi kender også alle sammen en leder som man 
vil gå igennem ild og vand for. Denne ledertype forstår virkeligt at trykke 
på ens knapper, sådan at de alle sammen lyser grønt. Hvornår har du i 
øvrigt selv arbejdet med din adfærd på jobbet? Det er længe siden, ikke?
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Salg er motoren i enhver virksomhed

Evner og færdigheder 
Når du som sælger besøger dine kunder, så er det på ingen måder 
ligegyldigt, hvad du har i værktøjskassen i bestræbelserne på at kunne 
gennemføre en win/win samtale. 

Problemet for mange sælgere kan være, at det er rigtigt mange år siden, 
at de sidst har fået trænet deres salg. Det har der jo ikke været tid eller 
ressourcer til…

Det som der kan ske er, at de dygtige og professionelle sælgere – som 
vel og mærke er virksomhedens spydspids – kan blive overhalet af 
konkurrenterne. Konkurrenter som løbende træner deres sælgere med 
henblik på, at de kan være toptunede i mødet med kunden. 

Det samme er tilfældet med de ledere, som løbende bliver holdt til ilden. 
Det er disse ledere som ved, at god ledelse skal vedligeholdes! 

Værdier og overbevisninger
Prøv lige at mærke efter. Hvad er egentlig vigtigt for dig som sælger – 
eller som leder – når du går på arbejde? Og efterlever du disse værdier 
i dit daglige arbejde? Hvor vigtige er disse værdier egentligt for din 
motivation? Eller er det lige meget? Hvis ikke det er tilfældet, hvad gør 
du så for at forblive skarp på dine værdier? Og hvordan sikrer du dig, at 
dine værdier fortsat er en del af din hverdag? 

Overbevisninger er stærkere end man skulle tro. Utroligt mange 
sportsudøvere bruger eksempelvis visualiseringsteknikker inden et vigtigt 
løb, kamp eller hvad det nu måtte være. De føler at det er nemmere for 
dem at yde deres maksimum, hvis de først har set sig selv præstere på 
samme niveau for deres indre blik. 

Overbevisninger er vores indre leveregler. Hvis vi først er blevet over-
beviste om, at en ting er rigtig for os, så lever vi også efter det i vores 
hverdag. Overbevisninger er særdeles kraftfulde.
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Og hvilken forskel tror du så, at det kan gøre for dig? Hvis du først 
begynder at tro på noget andet, end hvad du gjorde før? Mon ikke denne 
forskel ville kunne have en stor effekt i mødet med dine kunder? Eller 
som leder i mødet med dine ansatte?

Hvornår har du egentligt sidst arbejdet seriøst med dine overbevis-
ninger? Det er måske længe siden? Jeg vil lige afsløre en hemmelighed 
for dig! Det er nemlig nemt at ændre på overbevisninger – og pludselig 
begynder man, at handle på en anden måde. Dermed er en ny leveregel 
en realitet. 

Tænk eksempelvis på den gang, hvor du tog kørekort. Du var måske 
overbevist om, at du aldrig ville komme til at lykkes? Men så fik du noget 
træning – og wupti så var du overbevist om, at du egentlig var en ganske 
god bilist. Og så begyndte du at efterleve denne overbevisning. Mere 
kompliceret er det faktisk ikke.

Hvad vil du gerne stå for?
Er du klar i spyttet omkring, hvad det er som du gerne vil stå for som 
sælger – eller leder? Og hvad er formålet med det du gør? Det giver en 
stor ægthed, hvis dine kunder kan fornemme, hvor de har dig. Du har 
måske vist dem flere gange, at du er til at stole på? Eller du yder en 
service ud over det forventelige? Sådan at dine kunder har en reel lyst til 
at handle med dig.

Og hvad med dig som leder, hvordan træder du i karakter over for dine 
ansatte? På en måde, så du ikke bare er chef, men derimod en leder 
som dine ansatte har lyst til at følge. Hvad er formålet med det du gør? 
Er dine ansatte klar over, hvad formålet er? Og hvad gør du for at blive 
opfattet på en bestemt måde.
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Kropssprog er din bedste ven

Kroppen sladrer
Kropssproget fylder meget mere, end de fleste tror. Nogle siger at 
omtrent 55 procent af vores samlede kommunikation består af krops- 
sprog – hvad siger du så? 55 procent!  Var du klar over denne fordeling? 
Omkring 38 procent af vores kommunikation er måden som vi siger 
tingene på. Og de sidste 7 procent er så dine ord! Ret tankevækkende. 
Denne fordeling er en god grund til at få arbejdet mere med kropsspro-
get. Hvis du vil have styrket din kommunikation med andre mennesker.

Måske kender du situationen? Du kunne godt tænke dig at komme i 
kontakt med et andet menneske – og det kunne jo være en salgssitu-
ation! Nogle prøver sig af med en masse spørgsmål. Og spørgsmål er 
såmænd relevante nok, når man har fået skabt en god kemi med det 
andet menneske. Problemet i denne sammenhæng er, at inden du 
når at få stillet dine spørgsmål, så har kunden som regel dannet sig et 
indtryk af dig. Det sker ret hurtigt – inden for de første 20 sekunder! 

Hvis førnævnte fordeling holder stik – at 7 procent af den samlede 
kommunikation er ord – så er der rigtigt gode muligheder for at ramme 
forbi. En masse spørgsmål og uopmærksomhed omkring kropssproget 
kan lynhurtigt føre til en afvisning.
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Men hvad kan du så gøre  
i stedet for?
Når kropssproget fylder så meget – 55 procent af vores samlede 
kommunikation – så ville det øge din sandsynlighed betragteligt, hvis du 
gjorde brug af denne viden aktivt, men hvordan?

Kunne det ikke være ret spændende at vide, hvad der skulle til for at et 
andet menneske ville føle sig tiltrukket af dig? Nu tænker du sikkert, kan 
dette også bruges på dating? Det kan det naturligvis. Dating er jo også 
en slags salg…

Helt konkret kan du afprøve konceptet matching – eller spejling – som 
jeg tidligere har skrevet om. Start med at matche den anden persons 
kropssprog. Hvis personen drikker af sit glas, ja, så drikker du også 
af dit. Du kan også matche den anden persons kropssprog ved at 
sætte dig på samme måde som vedkommende gør. Prøv det af i en 10 
minutters tid, og se hvad der sker. Det gode ved at bruge matching er, 
at mennesker bliver tiltrukket af andre mennesker, som har samme træk 
som dem selv. 
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Overdriv aldrig
OBS! Hvis du efterligner alt, hvad den anden person gør, så kan det få 
den modsatte effekt! Hvis du derimod er opmærksom på den anden 
persons kropssprog og spejler det med en lille forsinkelse, så er det 
særdeles effektivt. 

Det kræver naturligvis træning – ligesom alt andet man gerne vil være 
god til. Det gode i denne sammenhæng er, at du kan træne det, hver 
gang du møder et andet menneske. Jeg vil dog gerne give dig en lille 
advarsel. Du skal kun træne det på mennesker som du ikke kender! 
Strategien fungerer ikke med ægtefællen derhjemme. Han eller hun 
kender dit kropssprog alt for godt…

Men inden man kommer så langt skal man jo i kontakt med mulige 
kunder. Det er her LinkedIn kommer ind i billedet som et stærkt værktøj. 
Det nye koncept hedder Social Selling og det vinder mere og mere frem. 
Glem dog ikke, at det er mennesker, der handler med mennesker. Af 
samme grund kan Social Selling ikke stå alene. Det er dog et yderst 
effektivt værktøj til at komme i kontakt med såvel nye som “gamle” 
kunder med.

Det er lige som om, at når man bruger LinkedIn til at komme i kontakt 
med nye kunder, ja, så er relationen opbygget på forhånd. Og det gør 
det langt nemmere at få etableret et varmt møde i kalenderen. Jeg 
bruger selv LinkedIn som et fantastisk værktøj, når jeg skal i kontakt 
med nye kunder.Hvis du kunne tænke dig at få trænet dit kropssprog, så 
ville det være oplagt at få arrangeret et møde med en af dine LinkedIn 
kontakter. Når I mødes, så kan du prøve at bruge ovenstående. Læg 
herefter mærke til, hvor hurtig du er til at skabe god kemi – og hvad det 
betyder for relationen mellem jer.

Er der en god kemi, så er der alle muligheder for, at der kan etableres 
et salg. Eller sagt på en helt anden måde: Hvis du ikke formår at skabe 
en god kemi, ja, så er mulighederne for, at der opstår et salg også ret 
begrænsede. 
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Kapitel 3

MOTIVATION
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Yes, we can 
Måske kender du dette? Du arbejder med salg, og din motivation svinger 
meget – lige som dine salgsresultater gør. Det kan der naturligvis være 
rigtigt mange årsager til – en af dem – kunne være din motivation, som 
spiller dig et puds. 

Når du er demotiveret, så fortæller du måske dig selv, at ”det gør du i 
morgen”? 

Eller tager du dig selv i gang på gang at lave overspringshandlinger? 

Du har ikke rigtigt fået sat dig et mål, og så er det ofte også ret  
begrænset, hvor meget salg du får lavet. 

Og du ser måske også dine salgstal ramme noget forbi budgettet – vel at 
mærke i den forkerte retning? Du kender sikkert også godt den følelse, 
der ofte følger med, hvor lysten lige så stille forsvinder – og hvor du bare 
lader dig trække ned. Desuden kan du jo ikke ændre på tingene… 
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Den anden modpol er, når du er topmotiveret. Den følelse gør noget ved 
dit humør – sjovt nok. Pludselig er dine kunder ofte mere positive, og de 
har lige pludselig fået lyst til at købe noget mere af dig. Du kommer ind 
i en stime af købelystne kunder, og du føler dig interessant nok meget 
mere ”heldig”, og du når dine mål. Og budgettet ser lige pludselig ud til, 
at det hele er ”a piece of cake”.

Du fortæller stadig væk dig selv historier, som ofte indeholder en 
overbevisning til dig selv om, at du nok skal lykkes med det du gør. 
Måske overbeviser du dig selv om, at ”jeg skal vise dem”, og om, at du 
har sat dig et klart mål. Det er en heftig motivationsmotor! Du har taget 
en beslutning om, at du når dit mål – uanset hvad – og har overbevist 
dig selv om, at ”det kan du godt klare”. Når det er på plads, så er du 
motiveret. Og du er næsten ikke til at stoppe igen. Du har succes med 
næsten alt, hvad du rører ved!

Jeg ved ikke, hvordan du har det med disse to modpoler? Men jeg ved, 
hvordan jeg selv har det med dem. Prøv en gang at være opmærksom 
på den følelse som du har, når du lykkes. Det er en vild følelse, nærmest 
som en ”brusen” i hovedet. Eller mere præcist: En stor bølge, som 
ikke er til at slå omkuld. Det er dig, som er ”chauffør” i bussen. Og du 
bestemmer retningen!
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Hen imod – eller væk fra
For mange år siden – under min uddannelse som erhvervscoach – 
stiftede jeg bekendtskab med et afgørende motivationskoncept. Titlen er, 
”Hen imod – eller væk fra”. Nu ved jeg ikke om du kender det? Under 
alle omstændigheder indeholder konceptet en del muligheder.

Det går i al sin enkelhed ud på, at nogle mennesker er motiverede af at 
opnå noget, mens andre mennesker er motiverede af at undgå noget!

Det er særdeles interessant at opleve denne forskel. Og jeg anvender 
stort set konceptet hver eneste dag, når jeg hjælper virksomheder over 
hele landet med rekrutteringsopgaver.

Hvad motiverer kandidaten?
Hvad mon en direktør – som skal have besat en stilling – helst vil opleve 
hos en kommende medarbejder? En som virkelig brænder for stillingen, 
og for alvor tænder på dens mange muligheder? 

Eller en person som også gerne vil have stillingen, men mest er moti-
veret af at komme væk fra sin tidligere chef–eller arbejdsplads?

Vi lader den lige stå et øjeblik. Som bekendt er et af tidens store 
debatemner stress og manglende trivsel på arbejdspladsen – og det 
skal tages særdeles seriøst – men i denne sammenhæng kan det være 
problematisk, hvis kandidaten kun er motiveret for en kommende 
stilling, fordi han eller hun vil væk fra sin nuværende chef. 

Man kan stille sig selv dette spørgsmål: Hvilken betydning kan denne 
form for motivation få for trivslen i en ny stilling?  
Og på sigt for kandidatens stressniveau?
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Motivationsretningen
Jeg har i denne sammenhæng et vældig godt råd – noget som jeg 
prioriterer allerhøjest, når jeg arbejder med rekruttering. Det er vanvittig 
vigtigt at finde ud af, hvilken motivationsretning de forskellige kandidater 
har. 

Når retningen for de respektive kandidaters motivation er fundet, så er 
det langt nemmere at få den helt rigtige kandidat ansat. Det kan som 
bekendt koste kassen at tage fejl!

Motivationsretningen kan findes på flere måder.  
En måde kan være at gå sprogligt til værks.  
Det kan gøres ved at stille følgende spørgsmål: 
Hvad er det værste ved din nuværende – eller tidligere stilling? 
Hvis du skulle give din chef et godt råd, hvad skulle det så være? 
Hvis du skulle vurdere, hvor meget du vil stillingen  
– på en skala fra 1-10 – hvor ligger du så lige nu?

Det kan ikke selvfølgelig stå alene, men det giver et ganske godt finger-
peg om tingenes tilstand. Hvis kandidaten bruger tiden på at kritisere sin 
tidligere chef, og fortælle hvor dårligt det var at være ansat der, så har du 
en klar motivationsretning.
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Kropssprogets mønster
Du kan også bide mærke i kandidatens kropssprog, når han eller hun 
taler om sin tidligere arbejdsplads. Jeg er helt på det rene med, at det 
kræver lidt træning, men hvis du er opmærksom på dette aspekt, så kan 
du få mange nyttige informationer, som du efterfølgende har mulighed 
for at spørge ind til. 

Med hensyn til kropssprog er der flere ting, som kan være informative. 
Som regel er det bedst at lægge mærke til et mønster i kropssproget, 
frem for en enkelt bevægelse. 

Hvis du stiller en række forskellige spørgsmål baseret på den samme 
problemstilling, så kan du finde et mønster ved at lægge mærke til 
kandidatens kropssprog.
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Vigtige spørgsmål
Kulminationen kommer som regel, når jeg stiller mine drillespørgsmål. 
Her er svaret ofte noget a la: ”Jeg har ikke noget dårligt at sige om 
min nuværende/tidligere chef, men da jeg så denne stilling trak den 
så meget i mig, at jeg måtte søge den, og efter at jeg har mødt jer, må 
jeg bare sige, at min motivation er blevet endnu større”. Igen en tydelig 
indikation af om personen er henholdsvis ”hen imod – eller væk fra 
– motiveret”.

En andet klart fingerpeg kan fås ved at spørge således:  
”På en skala fra 1 til 10, hvor ligger du så nu?” I min verden vil alt 
under 8 være lavt. Forestil dig lige, at du stiller dette spørgsmål, og så 
siger kandidaten 5. Så er der altså langt op til et 10-tal. Hvis kandidaten 
derimod svarer 8, så er der som regel noget mere ”hen imod-motivation” 
til stede. I et sådant tilfælde kunne jeg godt finde på at sige: ”Hvad skal 
der så til, for at du kommer op på en 10`er?” Så vil kandidaten sandsyn-
ligvis svare: ”Hvis det skal blive en ren 10`er, så har jeg brug for at vide 
lidt mere om…”. Eller noget i den stil.

Det er desuden yderst interessant at få stillet dette spørgsmål i både den 
første, og den anden samtale. Simpelt hen for at se om de har rykket 
sig. Det fortæller også en del om deres motivation.



26

Motivation

Salgstræning
Når jeg træner sælgere rundt omkring i salgsorganisationerne er 
dette aspekt som regel et fast punkt på dagsordenen. Det er nemlig 
altafgørende at få skabt såvel motivation, samt glæde blandt sælgerne. 
Det er således min klare overbevisning, at sælgere som er topmotiverede 
ikke behøver så megen salgstræning for at kunne lykkes, mens det 
modsatte er tilfældet for sælgere, som ikke er motiverede. Her kommer 
den dygtige salgsleder så ind i billedet.

Det er vigtigt at salgslederen er i stand til at kunne spotte de sælgere, 
som kan motiveres. Det kan lyde barskt, men der findes altså også nogle 
sælgere, der ikke kan – eller vil – motiveres. Det er dog en helt anden 
snak.

Når salgslederen lykkes med at få de ”modtagelige” sælgere motiveret 
– ”hen imod-sælgerne” – så kan der etableres en helt speciel ånd – en 
resultat-ånd – som er en forudsætning for, at enhver salgsorganisation 
kan nå deres mål.
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Adfærd og motivation
Jeg har i øvrigt lige en lille finesse mere med hensyn til motivation og 
ledelse. Selv om man har spottet de sælgere, som kan motiveres ”hen 
imod”, så er mennesker mega forskellige – og forskellige mennesker 
motiveres af mange forskellige ting.

Her taler vi om adfærd, og det er væsentligt, at man som leder kan 
tilpasse sin ledelsesstil til den enkelte sælger – netop med henblik på at 
kunne motivere ham eller hende bedst muligt.

Målret din kommunikation  
– og sælg mere
Nu ved jeg jo ikke om du kender, DISC. Det er oprindeligt et testværktøj, 
som bruges til rekruttering og udvikling. 

Det smarte er, at man også kan bruge det i salgssituationer. Undersøgel-
ser viser, at mennesker er vidt forskellige. Ved at målrette din kommu-
nikation til det som dine kunder forventer – og den måde de helst vil 
behandles på – så vil du være godt hjulpet på vej i dit salg. 

Det optimale ville naturligvis være, at man havde mulighed for at teste 
alle sine kunder. Det er nok ikke realistisk, men til gengæld er der 
nogle klare adfærdstræk hos de fleste mennesker, som man kan være 
opmærksom på i sit salg. 

Inden du får dette værktøj, så vil jeg dele min egen erfaring i denne 
sammenhæng med dig. Jeg husker tydeligt min første brug af værktøjet, 
selv om det er mange år siden. Jeg havde netop været på mit første 
salgskursus, og havde fået lært nogle rigtigt gode salgsteknikker. 

Jeg kunne næsten ikke vente med at komme hjem, og få det prøvet af. 
Dagen efter salgskurset besøgte jeg så min første kunde. Nu var tiden 
kommet til at få afprøvet de nye teknikker. 
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Det første møde gik nærmest efter bogen. Jeg brugte mine nye salg-
steknikker – og wupti, så sad jeg igen ude i bilen med en større ordre 
i tasken! Det var så fedt, og jeg var mere end klar til at afprøve teknik-
kerne igen. Jeg gjorde klar til at aflægge den næste kunde et besøg.

Der fik jeg mig noget af en oplevelse. Jeg anvendte nøjagtigt den samme 
salgsteknik, men alligevel købte kunden ikke af mig.

Jeg vidste simpelthen ikke, hvad der var gået galt. Dog fandt jeg hurtigt 
ud af, at jo mere jeg tilpassede min ”salgsstil” til netop den kunde som 
jeg stod overfor, jo mere “held” havde jeg med mit salg!

Jeg kendte ikke til DISC på det tidspunkt, men jeg fandt ud af, at det 
vigtigste i mit salg egentligt ikke var min teknik. Det afgørende aspekt 
var simpelt hen et spørgsmål om, hvor vidt jeg havde en god kemi med 
kunden. Eller sagt mere tydeligt: Hvis ikke der var kemi, ja så solgte jeg 
heller ikke noget – uanset hvilken salgsteknik, at jeg tog i anvendelse.

Denne kendsgerning er blevet mere og mere tydelig for mig i alle de 
træningsforløb med sælgere som jeg har gennemført. De sælgere som 
formår at anvende psykologi, ja, de opnår også de bedste resultater. Og 
det gør det sværere for konkurrenterne at vippe dem af pinden – også 
selv om de ikke altid er billigst. 

Der er ikke noget, som er rigtigt og forkert hos de enkelte persontyper – 
og der er sikkert andre systemer, der er mere nuancerede – men DISC 
er et nemt værktøj at anvende i salget. Årsagen er, at de fleste mennesk-
er har nogle bestemte adfærdstræk som de primært benytter sig af. Og 
det kan hjælpe os sælgere i vores salg. Det skal i denne sammenhæng 
siges, at vi har alle sammen D-I-S-C adfærd i os i større eller mindre 
grad. 

I DISC verdenen kan man dele kunderne op i fire kategorier.
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D-Personer 
De er gode til at træffe beslutninger og vil gerne bestemme. De er ofte 
nysgerrige og kan virke meget direkte i deres kommunikation. De er 
selvstartende og kan være ret påståelige. For dem er det resultaterne, 
som er drivkraften, frem for menneskene. De foretrækker det over-
ordnede overblik – og er ikke så interesseret i detaljerne. 

I-Personer 
De er altid optimistiske – nogle gange for optimistiske. De føler med 
andre mennesker, og har udviklet en høj grad af empati, som gør dem 
i stand til at kunne mærke andre personer. De er udadvendte og kan 
godt lide at være midtpunkt. De har det bedst med venlige mennesker 
omkring sig. Og de har som udgangspunkt selv et positivt livssyn. Nogle 
vil opleve dem som meget talende. 

S-Personer
Som personer er de meget pålidelige. De har den tålmodighed, som 
der skal til for at få fulgt en opgave helt til vejs ende. De handler ofte 
velovervejet – og de bliver som regel positivt opfattet. De er gode til at 
lytte, er omsorgsfulde – og er behagelige mennesker. 

C-Personer
De fleste C-personer har perfektionistiske træk. De er super præcise i 
alt, hvad de foretager sig. De foretrækker at holde sig til reglerne. De er 
gode til at opdage fejl via deres præcise tilgang til tingene. De er meget 
detaljeorienterede, hvilket kan blive for meget for nogle mennesker. Når 
de skal udføre en opgave, så er de meget logiske i deres tilgang – og de 
leverer et stykke arbejde af høj kvalitet. 
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Smalltalk
Inden selve salgssamtalen, kan det være en fordel at starte med lidt 
smalltalk. Formålet er at få skudt sig ind på kunden. Allerede her kan du 
spotte, hvilken D-I-S-C type, at du har med at gøre. Jo mere målrettet, 
at du kan lave din kommunikation i forhold til kunden, jo mere kan du 
også ramme plet med dine budskaber.

Når først man har identificeret, hvilken persontype som man har 
med at gøre, så kan man som sælger begynde på at målrette sin 
kommunikation.

Inden selve salgssamtalen kan det være en fordel at starte med lidt 
smalltalk. Formålet er naturligvis at få “skudt sig ind” på kunden.  
Allerede her kan du spotte hvilken D-I-S-C type, at du har med at gøre.

Opsummerende kan det således fastslås, at jo mere målrettet som du 
kan lave din kommunikation i forhold til kunden, jo større er sandsyn-
ligheden for at ramme plet med dine budskaber.

Den indledende smalltalk er et fantastisk tidspunkt i salgssamtalen til 
at finde ud af, hvilken type D-I-S-C indkøber man står over for. Det er 
selvfølgelig ikke en 100 procent skudsikker metode, men hvis du prøver 
dig lidt frem, så bliver adfærden hos din kunde ofte mere synlig i løbet af 
samtalen.
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De forskellige profiler forventer sig følgende af et salgsmøde

D-personerne 
De foretrækker et kort møde, hvor de modtager klare beskeder. Du skal 
være klar på at blive udfordret på dine argumenter. En D-person går 
efter at opnå en økonomisk fordel, hvilket for ham vil være “kronen på 
værket”. Et godt råd i denne sammenhæng: Vær sikker på, at modpar-
ten er ham eller hende som bestemmer. Vedkommende er som regel i 
stand til at træffe hurtige beslutninger. Når du præsenterer din løsning, 
så kan det være en god idè, hvis du ikke bliver for detaljeorienteret. 
D-personer befinder sig i “helikopteren”. Mødelængden er ofte kort, og 
man kan sagtens føle sig lidt forpustet bagefter. 

I-personerne
Her er det virkelig godt, hvis du kender til 80/20 reglen. Det vil ofte 
gavne dit salg, hvis du bruger 80 procent af tiden på at tale om kunden 
på et personligt plan, så de får en følelse af, at du virkelig har interesse 
for dem, og møder dem med en god forståelse og godt engagement. 
De vil gerne have en personlig fordel ud af mødet, hvis det er muligt. 
Forvent desuden, at dine møder med en I-person kan blive meget lange.

S-personerne
De går meget op i tryghed og sikkerhed. Når du har med S-personer at 
gøre skal du være ret grundig i din salgsargumentation. Det vil være en 
stor fordel, hvis du anvender argumenter, som skaber tryghed og tillid. 
Det er vigtigt, at du lader dem bestemme, og ikke presser for meget på. 
S-personer træffer en beslutning, når de føler sig på sikker grund. S-per-
soner vil ofte spørge bagud i systemet for at sikre sig, at alle er med. De 
optaget af at opnå fordele for den gruppe som de befinder sig i. Her skal 
du forvente et længere møde, da det tager en vis tid at få skabt tryghed.
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C-personerne
De vil gerne have styr på tingene. Du skal sørge for at være velforberedt 
– og komme til tiden. Lov ikke mere end du kan holde. C-personer vil 
ofte spørge efter dokumentation, og de elsker, når dine argumenter er 
underbygget med fakta. C-personer går meget op i kvalitet, og har en 
yderst logisk tilgang til opgaveløsning. De vigtigste argumenter skal være 
præget af kvalitet – og have systematiske fordele. 

Det handler om vellykket salg
Nu ved jeg ikke, om du kan forestille dig, hvor galt en salgssituation kan 
gå? Når vi nu ved, hvor forskellige præferencer, at den enkelte profil har, 
så forestil dig, hvor galt det egentligt kan gå, hvis følgende scenarier 
udspiller sig:

En I-sælger besøger en D-indkøber, og bruger masser af tid på at snakke 
om ingen ting, og fokuserer på at skabe en hyggelig atmosfære… 

En D-sælger besøger en I-indkøber, og sælgeren søger at få lukket 
ordren hurtigt – inden en personlig relation er blevet skabt…

En D-sælger møder en S-indkøber, og D-sælgeren tager sig ikke den 
tid, der skal til for at skabe den nødvendige tryghed og sikkerhed hos 
indkøberen…

En I-sælger besøger en C-indkøber, og der er hverken styr på fakta eller 
tal. I-sælgeren er ikke tilstrækkeligt forberedt til mødet…

Jeg vil faktisk gå så langt som at sige, hvis du som sælger får styr på 
psykologien i salget – og du bliver trænet, så du bliver god til det – så 
er du kommet rigtig langt. Salgspsykologi er langt mere effektfuldt end 
salgsteknikker. Salgsteknikker kan naturligvis være et ekstra krydderi, 
men hvis vil du lykkes med dit salg, så kan du med stor fordel begynde 
at interessere dig for din samlede kommunikation. Den har langt større 
betydning, end du hidtil antaget.
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Et værktøj til konflikthåndtering
D-I-S-C er i øvrigt også et virkningsfuldt værktøj til at løse konflikter. 
Mange konflikter opstår på grund af manglende forståelse for andre 
menneskers måde at være på – altså deres adfærd. 

Det er desuden interessant at tænke på følgende: Hvis man bliver god 
til at undgå konflikter, hvordan ville denne nye egenskab så påvirke ens 
salg? Hvis man skulle sælge en idè over for henholdsvis sin leder, ens 
kolleger eller sine kunder.

Du tænker måske, at det lyder komplekst, og jeg vil medgive dig, at 
mennesker er komplekse. Til gengæld kan metoden læres på relativt kort 
tid. 
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Præsentationsteknik er et håndværk 
som kan læres. 
Nu ved jeg jo ikke, om du har prøvet det før, eller om du overvejer 
at holde en præsentation, et foredrag eller om du skal undervise 
andre mennesker. Hvis det er tilfældet, kan der være nogle fordele 
for dig, ved at være godt forberedt. Her kommer der nogle tanker om 
præsentationsteknik.

Præsentationsteknik er et håndværk som kan læres. Det er en metode, 
der kan sikre dig personlig gennemslagskraft, og som giver dig helt 
nye muligheder. Et værktøj, som du fremover vil kunne bruge til rigtig 
mange forskellige ting. Præsentationsteknik vil du blandt andet kunne 
bruge i salgsøjemed, hvis du skal holde en tale eller tage ordet i en 
større forsamling. Hvis du skal gennemføre et undervisningsforløb eller 
et foredrag, så har du værktøjerne, sådan at deltagerne husker dig – og 
ikke mindst dine budskaber.
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Det er dig, som er interessant 
– ikke dine Power Points 
Det er derfor vigtigt at forstå, at metoden ikke er det vigtigste. Det 
betyder, at du selv vælger dit medie. Der er ikke noget, der er rigtigt eller 
forkert i denne forbindelse. Er du 100 meter mester i Power Points, så 
bruger du dem. Hvis du har det bedre med at bruge din tavle, så bruger 
du den. Hvis du har det bedst med en flipover, ja, så bruger du den. Det 
er helt og holdent din afgørelse.

Kort og præcis
Et godt råd til opbygningen af din præsentation. Undersøgelser har vist, 
at mennesker kan have svært ved at håndtere for mange informationer 
ad gangen. Man mener rent faktisk, at de fleste mennesker højst kan 
have syv informationer i hovedet ad gangen.

Hvis du eksempelvis bruger Power Points, så vil det derfor være en stor 
fordel, hvis du ikke har mere en højst syv informationer pr. slide. Der er i 
øvrigt nogle mennesker, som kun kan håndtere fem – og andre som kan 
håndtere ni informationer ad gangen. Det kan udtrykkes således: 7 + - 2

”Ved højst at bruge syv informationer pr. slide / side, så vil du ramme 
størstedelen af dine tilhørere.”

Hvis du i “den gode sags” tjeneste får hældt for mange informationer 
på pr. side, så kan du risikere, at der er nogle af deltagerne, som mister 
interessen.
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Brænd igennem
Det er altafgørende for dit publikum, at du brænder igennem, uanset 
hvilket medie du har til rådighed. Jeg vil faktisk gå så langt som at sige, 
at hvis du brænder igennem, kan du “slippe af sted” med ikke at vide så 
meget om det, at du fortæller om, hvis du formår at få dit publikum med 
dig.

Jeg har prøvet at været til et foredrag, hvor taleren var super spændende 
og inspirerende. Hun forstod virkelig at få hele salen med, og alle gik 
derfra med en super oplevelse, selv om hun ikke var super specialist 
på sit område. Jeg har også været til et foredrag, hvor taleren tydeligvis 
vidste alt om emnet. Desværre blev det formidlet på en dræbende 
kedsommelig facon, hvilket betød, at han et kvarter havde mistet 
størstedelen af publikum.

Det er jo super ærgerligt, især fordi han ikke anede, hvordan han skulle 
få os med igen. Jeg skal bare hilse og sige, at hvis du formår at brænde 
igennem på scenen, så kan det være “en fest” at stå der. Omvendt hvis 
du ikke brænder igennem, så kan det være noget af en kamp at komme 
igennem din præsentation.



38

Præsentationsteknik

Tilpas din præsentation undervejs
Det er også vigtigt for mig at understrege, at du skal være i stand til at 
tilpasse dit medie i forhold til den enkelte gruppes størrelse. Og at du 
er i stand til undervejs at foretage de nødvendige tilpasninger. Man kan 
forberede sig grundigt, men det er ikke alt, som kan forudses. 

Jo mere fleksibel din tilgang er, jo mere vil du være i stand til at 
tilpasse dig skiftende omstændigheder. Endelig skal jeg understrege, at 
præsentationsteknik er uhyre praktisk orienteret, og af samme grund, 
kan du heller ikke læse dig til at blive god til at få dit publikum med dig, 
der er kun en vej, prøv det af! Eller som Nike ville sige det: “Just do it.”

Du er den modigste i verden. Hvis du har besluttet dig for at holde en 
præsentation viser det også, at du er et modigt individ, som ”tør” stille 
sig til skue over for en gruppe mennesker. For nogle mennesker er 
denne disciplin decideret skrækindjagende. 

Nu ved jeg ikke om du har prøvet at holde en tale til en familiefest. Fra 
du har slået på glasset, til der bliver helt stille i lokalet, så sker der bare 
noget med de fleste mennesker. Måske virker det som om, du slet ikke 
har forberedt dig. Eller måske kan du ikke huske, hvad det var du ville 
sige. Måske bliver du pludselig helt tør i halsen og så videre. Til alt held 
findes der en række værktøjer og metoder til formålet. De vil sikre dig, at 
du når dit mål, og at du har “tryllebundet” dit publikum.
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Hold øje med dit publikum 
For at blive dygtig til at holde en præsentation – skal du være i stand til 
at ”kalibrere” dit publikum. Og være i stand til at tilpasse dig en helt ny 
virkelighed, hvis en sådan skulle opstå. At kalibrere – vil kort fortalt sige 
– at du evner at aflæse de signaler, der måtte komme fra dit publikum. 

Det betyder, at når du først står på scenen, så skal du være i stand til at 
fornemme, hvad der sker hos dit publikum. Og lige så vigtigt – at du er i 
stand til at reagere på eventuelle forandringer hos publikum. 

Værktøjskassen
Som foredragsholder og underviser – kært barn har mange navne – er 
det særdeles værdifuldt at kunne stå foran en forsamling – og vide, at 
man er i besiddelse af de værktøjer som der skal til for at få tilhørerne 
med mig. Uanset hvordan tingene udvikler sig.

At afvikle en præsentation er meget mere end bare at fortælle sin 
historie eller redegøre for sit budskab. Præsentationen handler mindst 
lige så meget om dig som person. Det vil sige, hvordan du bliver opfattet 
af dit publikum, samt hvad det er du konkret foretager dig – især når 
der opstår uventede ting. Endelig skal du være klar over, at hvis du skal 
mestre disciplinen præsentationsteknik – så er øvelse langt den største 
del af processen.
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Feedback
Beviset for dig, om det du gør virker, er den feedback du får. Du 
kan tydeligt mærke om dit publikum er med dig eller ej under din 
præsentation. 

Feedback er en vigtig del af processen for, at du kan udvikle dig. Den 
nemme vej er, at spørge publikum efter din præsentation – de har jo 
netop oplevet dig.

Husk også at give dig selv feedback. Tænk på tre ting som du gjorde 
super godt. Tænk på en ting, som kan forbedres og så på en generel 
positiv melding til sidst. Du kan også have en god ven blandt publikum, 
som kan vejre stemningen. Sidstnævnte benytter jeg mig af ind i mellem. 
Det er en effektfuld måde at arbejde med sin egen udvikling på.

Men er det ikke svært?
At lære at brænde igennem på scenen svarer lidt til den gang du skulle 
lære at cykle. Til at begynde med var det måske lidt svært, og nogle 
gange væltede du. Du var dog fast besluttet på at lære cyklingens kunst. 
Og du øvede disciplinen igen og igen. 

Når du hopper på cyklen i dag, tænker du nok ikke over tidligere tiders 
indledende problemer med at cykle, tværtimod. Det er sådan, at du 
skal betragte processen omkring præsentationsteknik. Jo mere, at du 
øver dig, jo bedre vil du være i stand til at brænde igennem over for dit 
publikum. 

Beslutningen om hvilke af værktøjerne du vil bruge, er naturligvis din. 
For mig har det en afgørende betydning, når jeg står på scenen, at jeg 
ved, at jeg er i stand til at få publikum med mig, det giver mig en masse 
ro i maven – og det smitter!
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Method Acting i dine præsentationer
Nu ved jeg ikke om du kender dette? Men hvis du skal holde en 
præsentation er det ikke helt ligegyldigt, hvilken stemning er du selv er 
i – og din stemning har det med at “smitte” dit publikum. 

Måske kender du denne situation: Du ser en film, og lader dig rive helt 
med. Hvis der eksempelvis er en skuespiller, som kommer ud for en 
hændelse, som bevæger ham eller hende, så har vi det med også at 
blive bevægede. Det som skuespillerne benytter sig af, er et begreb, som 
hedder Method Acting. 

Denne metode går i al sin enkelthed ud på, at du går tilbage for at finde 
en oplevelse i dig selv, hvor du selv har været i den tilstand som du 
ønsker at formidle. 
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”Jo mere, at du har mulighed for at gå ind i den tidligere oplevelse – jo 
mere vil hele din kommunikation følge med, herunder dit kropssprog, 
måden du siger det på og de ord som du benytter.” 

Dette kræver lidt øvelse – det erkender jeg – men når du bliver god til 
det, kan du bringe hele dit publikum i den stemning som du ønsker dig. 

Prøv det næste gang, at du skal lave en præsentation. Vil du eksem-
pelvis gerne have, at dit publikum skal vise glæde og være motiveret, 
når det møder dig, så kan du med fordel selv være det, når du går på 
scenen – og læg mærke til, hvad der så sker. 

Det kan også være, at du vil skabe en berørt stemning. Her er det vigtigt, 
at du selv går ind i denne tilstand inden du går på, altså går ind i en 
tidligere oplevelse, hvor du selv var berørt. Husk på, det er dig, som 
bestemmer, hvilken tilstand – stemning – at du vil være i, og som du vil 
bringe dine deltagere i.

Hvis du kommer i en situation, hvor det er nødvendigt at få skabt ro hos 
dig selv, så tænk tilbage på sidste gang, hvor du virkelig havde ro på. 
Medens du går tilbage til sidste gang, hvor du havde ro på, lægger du 
måske mærke til, hvad der sker med måden at trække vejret på. Måske 
bliver du også opmærksom på, hvordan dine bevægelser – og måden du 
siger tingene på – bliver langsommere. 

Du kan hente nøjagtigt den følelse frem, som du har behov for – i 
netop den situation du kommer ud for. Det er kun dig, der ved, hvilken 
stemning, at du har behov for, for at fortælle din historie så troværdigt 
som muligt. Jeg bruger det dagligt, når jeg underviser sælgere og ledere. 

Hvad ville det betyde for dig, hvis du var i stand til at bruge denne 
metode, næste gang du skulle holde en præsentation? 
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10 gode råd til din præsentation
1. Det kan lyde ret banalt, men man starter sin præsentation med 

at give hånd til deltagerne, når de ankommer til lokalet. Dernæst 
fortæller du, hvem du er. Det er første skridt hen imod etablering af 
en god kemi til kursets deltagere.

2. Du skal lave din præsentation på netop din måde, sådan at du 
fremstår autentisk.

3. Jo mere nærværende, at du er – jo mere indfanger du dit 
publikum.

4. Hvis du udviser ægte interesse for dine tilhørere – så viser de også 
interesse for dig.

5. Læg mærke til, hvad der sker i salen – og vær klar til at justere din 
adfærd.

6. Vær opmærksom på, at dit publikum gør alt, hvad de kan for at 
forstå din fremlæggelse.

7. Hvis der er modstand fra dine kursister – så kan det være udtryk 
for manglende kemi.

8. Husk at give dig selv feedback, når du er færdig med din 
præsentation. På den måde vil du hele tiden udvikle dig i en positiv 
retning.

9. Brug Method Acting til at få dit publikum med dig.

10. Du vil måske opleve, at du også kan bruge mine teknikker og 
metoder i andre aspekter af dit liv. Og jeg vil håbe, at de kan 
hjælpe dig med at få succes. 
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Sådan får du succes med  
Social Selling
Der er mange mennesker som har en LinkedIn profil, hvor de har nogle 
kontakter, men uden, at der kommer et salg ud af det. Her får du op-
skriften på, hvad du med fordel kan gøre for at få succes med at bruge 
LinkedIn i forbindelse med Social Selling.

Til at starte med, vil jeg gøre opmærksom på, at salgsprocessen er blevet 
anderledes – nogle vil sige meget anderledes end, hvad man ellers 
kender til fra den ”normale” salgsproces. Hvor det tidligere var sælgerne 
som der drev processen, så er det nok mere indkøberen der driver 
processen i dag. 

Undersøgelser har vist, at omkring 70 procent af alle indkøbere bruger 
de sociale medier i forbindelse med en indkøbsproces. Det handler i 
den grad om at være ”top of mind” hos dine kunder – så du bliver deres 
naturlige førstevalg. Men hvordan?
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Dialog er vigtig
LinkedIn egner sig super godt som et værktøj til at opbygge relationer til 
andre mennesker – og dermed få etableret en dialog. Så er der måske 
nogle, som kunne få den tanke, at jo flere kontakter, jo bedre, men det 
er ikke nødvendigvis rigtigt. For mig handler det ikke så meget om et 
bestemt antal, men meget mere om, hvad du gør efterfølgende, altså når 
I er blevet forbundet.

Det er vigtigt for mig at understrege, at det ikke kun handler om at få 
tilknyttet en masse forbindelser, men mere om at få skabt en værdifulde 
relationer, som man kan få brug for på et senere tidspunkt. 

Jeg får af og til dette spørgsmål: ”Hvordan kan det være, at dine  
LinkedIn-forbindelser ønsker at møde dig? ”Det kan der naturligvis 
være flere årsager til, men ofte er det fordi, at jeg har taget mig tiden til 
at ”lære dem af kende” via LinkedIn inden et eventuelt møde foreslås. 
En anden vigtig faktor er, at jeg har en oprigtig interesse for at hjælpe 
de mennesker, som jeg bliver forbundet med. Og sjovt nok: Når jeg har 
en interesse i at hjælpe andre mennesker, så er det ofte også meget 
nemmere at få hjælp, når jeg selv har brug for det.

Jeg er ked af at sige det, men det er ikke et koncept som jeg selv har op-
fundet, men en erfaring jeg har gjort mig i de forskellige erhvervsnetværk 
som jeg har siddet i gennem årene. De personer, der melder sig ind i et 
netværk, og som udelukkende ønsker at modtage noget fra andre, ja, 
de finder også ret hurtigt ud af, at deres ”succes” i netværket bliver ret 
begrænset. 

Det er ofte også disse personer, som hurtigt melder sig ud igen. Hvis en 
person omvendt indgår en netværksrelation med andre mennesker, og 
vedkommende viser en oprigtig lyst til at hjælpe andre, ja, så får han 
også en positiv respons. Det er på ingen måde et plus/minus regnestyk-
ke, men hjælpen i netværket kommer ofte fra helt uventet kant. Det er 
nøjagtigt den samme mekanisme, som gør sig gældende på LinkedIn 
– bare i en målestok, som mange kun tør drømme om.
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Gør det personligt
Det starter allerede ved din invitation – altså når du ønsker at invitere 
en person til at være en del af dit netværk på LinkedIn. Start op med en 
personlig invitation, som viser at du faktisk interesserer dig for det andet 
menneske. De fleste bliver faktisk lidt smigret over en sådan interesse, i 
stedet for bare at modtage en standard-invitation. 

Du vil blive overrasket over, hvor mange flere, der vil takke ja til at være 
en del af dit netværk ved en sådan fremgangsmåde. For mig handler 
Social Selling meget om en oprigtig interesse for det andet menneske. 
Og altså ikke bare om at være god til at trykke på nogle knapper på 
LinkedIn. Hvornår har du sidst holdt et møde med en af dine Linke-
dIn-kontakter? Det er her LinkedIn viser sin stærke side, nemlig når du 
bruger dit sociale netværk til at skabe dig nogle ”varme møder”.

Jeg bruger ofte LinkedIn til at lære andre mennesker at kende. Det er 
simpelt hen nemmere, hvis jeg på et tidspunkt foreslår, at vi skal mødes 
face2face, netop fordi ”vi kender jo hinanden” via LinkedIn. Det er altid 
en god oplevelse at møde de mennesker, som ”gemmer sig” bag pro-
filen – det har jeg rigtig meget glæde af. Det giver samtidig en mulighed 
for at styrke relationen, og dermed styrkes muligheden for, at der opstår 
et salg på et tidspunkt væsentligt.

Det er jo ikke altid, at der opstår et salg her og nu, til gengæld kan det 
meget vel opstå på sigt. Du vil også komme til at opleve, at den person 
som du har holdt et møde med, anbefaler dig til en fra vedkommendes 
netværk. Og så rammer vi en af de helt store fordele ved Social Selling 
via LinkedIn.
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Netværk i den virkelige verden  
med LinkedIn
Hvordan kommer jeg så i kontakt med kunder på LinkedIn. Når man 
bliver forbundet med et andet menneske via LinkedIn – så er man 
forbundet i 1. Grad. Det betyder desuden, at du får direkte adgang til 
alle de kontakter som din forbindelse er forbundet med – den såkaldt 2. 
Grad. 

Med andre ord, så bliver du forbundet med en person, der har eksem-
pelvis 500 forbindelser. Det vil således sige, at du får direkte adgang til 
disse 500 forbindelser via din forbindelse i 1. Grad!

Jeg deltager ofte i forskellige netværksarrangementer – og i den 
forbindelse bliver der af og til udleveret en deltagerliste. Deltagerlisten 
bruger jeg aktivt ved selve arrangementet. Jeg laver nemlig et lille mærke 
ud for de personer som jeg har mødt. Det giver en oplagt mulighed for at 
følge op på mødet med de pågældende personer. Efterfølgende sender 
jeg dem så en personlig invitation via LinkedIn.

Det er således i den omvendte rækkefølge, men det giver som regel 
rigtig god mening. Og igen spiller Social Selling ind. Når man har mødt 
et andet menneske, som virker interessant, så er det oplagt at følge 
op på dette møde. For det første er der jo de muligheder, som der kan 
skabes via det kendskab, at man får til hinanden. Får det andet så har 
personen jo også et netværk – altså 2. Grad.
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Din Social Selling-strategi
Det vil være en god idè, at du gør dig nogle tanker om, hvad vil du opnå 
ved at bruge LinkedIn, inden du går i gang med det store salgsarbejde. 
Vær derfor opmærksom på, at salgsprocessen på LinkedIn tager længere 
tid end en normal salgsproces. Her handler det nok mere om opbygning 
af relationer, vidensdeling og en oprigtig interesse i at hjælpe andre – 
frem for et direkte salg. 

Salget skal nok komme, selv om du ikke sælger i første omgang, men 
derimod skaber muligheder. Efterhånden får dine forbindelser lyst til at 
købe af dig. Der er for de fleste menneskers vedkommende en ret stor 
forskel på, om de bliver solgt til – eller om de har – eller får – lyst til at 
købe. Hvad er i øvrigt din strategi med hensyn til at skabe varme kunde- 
emner på LinkedIn?

Personlige anbefalinger 
Personlige anbefalinger kan hjælpe dig med at nå dit mål. Hvis du 
bruger LinkedIn til at komme i dialog med kunder – hvilket er helt oplagt 
– så kan du med fordel benytte dig af anbefalinger. Det vil sige, at når du 
har løst en opgave for en af dine kunder, så kan du til enhver tid spørge, 
om den pågældende kunde vil give dig en anbefaling. 

Når du ønsker et andet menneske skal anbefale dig, så kan det være 
en god ide, at være specifik. Eks. hvis jeg har hjulpen en salgschef med 
en rekrutteringsopgave, så vil jeg bede om en anbefaling af mig som 
rekkurutteringskonsulent osv. På denne måde gør du det nemt for din 
kontakt at give dig en anbefaling.

Det er langt mere troværdigt, end hvis du selv skal ”sælge dig selv”. Og 
lige præcis troværdigheden gør det nemmere for dig, at ”sælge dig selv” 
til andre forbindelser på LinkedIn. På denne måde er dine relationer 
med til at opbygge dit ”brand” på LinkedIn.
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Relationer er drivkraften
LinkedIn er slet ikke så forskelligt fra det som vi har gjort i mange år i 
det traditionelle salg. Hvis du selv har været i en position, hvor du skulle 
foretage et indkøb, så er der nok større sandsynlighed for, at du vælger 
en leverandør, som du har en god relation til, frem for en som du ikke 
kender i forvejen. Sådan er det også på LinkedIn. Jo bedre man kender 
hinanden, jo større er mulighederne for et salg. Eller en anbefaling, som 
kan føre til et salg.

OBS: Uanset hvor mange sociale netværk, der opstår, så er der dog 
intet, der kan måle sig med et fysisk one2one møde! Men de sociale 
netværk er et fantastisk værktøj til at lære andre mennesker at kende på. 
Og så er det ikke så væsentligt, hvor vidt det handler om salg, udbygning 
af relationer, jobsøgning eller dating. 
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En genvej til interessante møder
Det hele handler om det fysiske møde. Det er også der, hvor ”kæden 
hopper af” for mange mennesker, som gerne vil have succes med Social 
Selling. De har fået etableret en profil på eksempelvis LinkedIn, men 
alligevel kommer kunderne ikke bare væltende! 

Man har som menneske behov for at lære profilen bag sine forbindelser 
at kende. Det kan til gengæld være en god genvej til nogle ret interes-
sante møder.Det er også vigtigt at pointere, at flertallet af de personer 
som arbejder med salg er meget professionelle i deres tilgang. Denne 
professionalisme skal du også afspejle, hvis du vil have succes med 
Social Selling.
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Salg har altid været socialt 
Der er faktisk slet ikke noget nyt i at optræde som en social person. Den 
sociale adfærd er bare rykket ind på de sociale medier. Bare tænk på 
de sælgere, som altid har haft succes med deres salg. De har hele tiden 
været super gode til at skabe forbindelser med andre mennesker – og 
bibeholde relationen. Det kan vi lære en del af, når det kommer til Social 
Selling. 

Omvendt er der jo mange mennesker, som ikke nødvendigvis arbejder 
som sælgere, men alligevel har de dagligt kundekontakt. Disse personer 
kan også have stor glæde af at kunne bruge Social Selling i deres daglig-
dag. Det gør nemlig salgsprocessen mere smidig. 

Socialt salg er derfor ikke et nyt begreb. Det nye er: I den digitale 
tidsalder har værktøjerne har ændret sig. Mens teknologiske værktøjer 
sikkert kan være med til at drive forretningsudviklingen, så er der dog 
intet, som kan erstatte mødet med et andet menneske og tale ansigt til 
ansigt.

Mængden gør det ikke alene
Det er ikke nok at have mange kontakter, selv om det naturligvis vil være 
sådan, at når du laver et opslag, så vil der være flere som ser det – og 
derfor har mulighed for at dele dine budskaber. 

Hvis du ønsker at få succes med Social Selling, så er det ikke nødven-
digvis sådan, at du skal acceptere alle som henvender sig. Når jeg bliver 
kontaktet af nogen på LinkedIn som jeg ikke kender, så stiller jeg dem 
ofte dette spørgsmål: ”Kender vi hinanden – eller ser du en mulighed for 
at vi kan lave forretning sammen”? 

På denne måde får jeg klarlagt, hvad den andens persons hensigt er, 
og om det kan være med til at skabe nye muligheder. Sidst, men ikke 
mindst, vil jeg understrege, at Social Selling er en proces, som ikke kun 
foregår på LinkedIn. 
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Social Selling er en proces
Der kan være store fordele forbundet med at være til stede på andre 
sociale medier. Hvis du er det, så er der flere ”pile”, der peger på dig i 
forbindelse med en søgning. Social Selling er således ikke noget man 
lykkes med ved at lave et enkelt opslag, men det er en proces, hvor 
der indgår flere elementer som spiller sammen. Man skal derfor være 
opmærksom på, at det er en proces, der inddrager såvel sociale medier, 
som fysiske møder. 

Der er flere aspekter, som skal inddrages, hvis man vil have succes med 
Social Selling. 

Her er nogle af de mest væsentlige:

Mod: For nogle mennesker kan det være grænseoverskridende at skulle 
kontakte andre mennesker, som de ikke kender i forvejen.

Åbenhed: Du skal være åben for nye muligheder.

Tålmodighed: Det kræver tid at få succes med Social Selling.

Udholdenhed: Det kræver en vis form for udholdenhed. På den anden 
side, når først resultaterne begynder at vise sig, så stiger motivationen 
automatisk.

Venlighed: Hvis du er venlig, og udviser en oprigtig interesse for at 
hjælpe andre mennesker, så vil personerne i netværket også automatisk 
få en øget lyst til at hjælpe dig.

Din stil: Hvis du virkelig vil brænde igennem inden for Social Selling, så 
skal du finde din helt egen stil. Det er ikke så vigtigt, hvad du gør, men 
hvordan du gør det. 

Find din egen helt unikke facon. Det er her, at det bliver autentisk – og 
ægthed kan mærkes. Og ægthed belønnes ofte, når emnet er Social 
Selling.
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Social Selling  
– øh, hvad er det for en fisk?
Der kommer flere og flere brugere på LinkedIn, og begrebet “Social 
Selling” er efterhånden mere og mere etableret, men hvad er Social 
Selling egentligt? 

Reelt er det en række forskellige aktiviteter som man laver. Overordnet 
set, så handler det nok mest af alt om, at opbygge stærke relationer til 
andre mennesker. 

Der er jo for så vidt ikke noget nyt i, at man gerne vil lave forretning med 
mennesker som man har en god relation til. Den model har været kendt 
i årevis blandt forretningsfolk som sidder i et erhvervsnetværk. 

Ifølge LinkedIn er definitionen på Social Selling følgende:

1. Etablering af et professionelt brand.

2. Du skal finde de rigtige mennesker.

3. Give dem en viden.

4. Opbygning af relationer.

Man kan sige, at Social Selling er en moderne form for salg, hvor man 
bruger de sociale medier til at skabe vækst i virksomheden. De fleste har 
fundet ud af, at i dag er et stærkt netværk en forudsætning for at lave 
forretninger – og LinkedIn er et værdifuldt værktøj til dette.
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LinkedIn har lavet en undersøgelse, der påviser, at sælgere som bruger 
LinkedIn aktivt i deres salgsproces skaber omtrent 45 procent flere 
muligheder for dem selv – og dermed for den virksomhed som de er 
ansat i. 45 procent – det taler vist for sig selv! 

Kan du forestille dig, hvad det ville betyde for virksomhedens omsæt-
ning, hvis alle sælgerne tog dette værktøj til sig? 

Men er det ikke ret svært – Social Selling? Dette spørgsmål får jeg rigtig 
tit, når jeg er ude og træne salgsorganisationer rundt omkring i Dan-
mark. Nej, Social Selling er på ingen måder svært. Det svære er, at man 
som sælger skal til at gribe sin salgsproces an på en lidt anden måde 
end hidtil, hvis man vil opnå succes. 

Som sælger gør man en stor del af dette i forvejen. 

• Vi udvælger de virksomheder som vi ønsker at kontakte. 
• Vi forsøger at få flere referencer.
• Mange har udfordringer med kold canvas og vil helst undgå det.
• Sidst, men ikke mindst, så vil vi gerne modtage flere forespørgsler.

Ved at bruge LinkedIn aktivt i din salgsproces, kan du hjælpe dig selv 
med at få skabt mange flere muligheder. 
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Du kan komme langt med  
en gratis version af LinkedIn
Men hvis du vil gå mere professionelt til værks, så kan du komme langt 
længere med LinkedIn`s Sales Navigator, som netop er udviklet med 
henblik på at gøre salgsprocessen nemmere for brugerne. 

Jeg har prøvet kræfter med Sales Navigator det sidste års tid, og værktø-
jet giver mig store fordele i min salgsproces.

Social Selling-indexet
Social Selling-indexet er en del af Sales Navigator. Her har du mulighed 
for at sammenligne dig med dine kolleger i branchen – og dit netværk 
generelt. 

Hvis man arbejder med salg, så er man som regel vant til at arbejde 
med målsætninger. Og her har du mulighed for at lave din egen målsæt-
ning, medens du hele tiden følger med i, hvordan du performer i forhold 
til de parametre som du har sat op. 

Sådan bliver du flyvende i  
Social Selling
Den helt afgørende forskel i relation til Social Selling og så det tradi-
tionelle salg er, at selv om du ”forstyrrer” dine kunder med forskellige 
opslag og henvendelser om kontakt, så opfattes disse aktiviteter som 
regel positivt – ikke mindst sammenlignet med at ringe kold kanvas. 
Ifølge undersøgelsen, ”CEB sales and Marketing Summit 2014” bruger 
omkring 75 procent af alle indkøbere de sociale medier i forbindelse 
med en købsbeslutning. Det stiller nogle krav til den sælgende part.
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Salget mister pusten
Det helt store problem for mange virksomheder er, at det traditionelle 
salg ikke er så effektivt mere. For det første er der ofte flere beslutning-
stagere med i en købsproces, og for det andet bruges de sociale medier 
i langt højere grad af indkøberne. Det vil sige, at når den sælgende part 
endelig bliver inviteret inden for, så er indkøberne ofte meget langt i 
deres proces.

De har ofte selv undersøgt markedet grundigt via de sociale medier. 
Hvilken forskel ville det gøre, hvis du og din virksomhed kunne være 
”top of mind” hos indkøberne, når de skal træffe deres valg?
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Det kræver noget af dig
Det er klart, at det kræver en del af dig og dit team, hvis du og din 
virksomhed gerne vil have succes med Social Selling. Ofte er det bare 
meget nemmere at gøre det som man altid har gjort, men hvad kan det 
betyde for din forretning og dit salg, hvis kunderne er i fuld gang med at 
gøre noget andet?

Det kræver naturligvis træning, hvis alle deltagere skal have de rette 
færdigheder, der gør dem i stand til at bruge LinkedIn som et effektivt 
salgs- og mødebookingværktøj. Det gode er, at det kan læres på relativt 
kort tid.

En anden, og mindst lige så vigtig ting er, at det ofte kræver en kulturæn-
dring. Det vil sige, at det måske ikke er nok at lære dine medarbejdere, 
hvordan LinkedIn virker. Det vil også være en rigtig god idè at arbejde 
med dine ansattes adfærd, sådan at de begynder at tilgå markedet på 
en anden måde, end de tidligere har gjort. Det handler ganske enkelt 
om, at de begynder at tænke salg ind i deres måde at bruge LinkedIn 
på.
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Har I en politik i relation til sociale 
medier?
Det vil være en særdeles god idè, hvis den enkelte virksomhed vælger at 
lave en politik med hensyn til sociale medier. De fleste virksomheder har 
en klar politik på de fleste områder – bare ikke omkring sociale medier – 
det er lidt af en gråzone mange steder. Det vil være en rigtig god idè at få 
styr på dette aspekt, inden I kaster jer ud i det.

Der kan melde sig mange spørgsmål i denne forbindelse:

Hvilke sociale medier må mine ansatte bruge i arbejdstiden?  
Hvad forventer jeg, at mine ansatte gør?  
Hvad vil du gerne have, at dine ansatte sætter i gang?  
Hvordan vil du måle deres succes?  
Hvordan sætter du realistiske KPI´er op for dine ansatte i forhold til 
sociale medier?  
Hvad må der skrives om – og hvad må der ikke skrives om?  
Hvordan skal du forholde dig, når en medarbejder stopper?  
Ønsker du en betalingsprofil til dine medarbejdere i salgs- og marketing-
afdelingen?  
Hvem har ansvaret for, at virksomhedens budskaber kommer ud til 
kunderne via LinkedIn?  
Og så videre.

Der vil sikkert være flere spørgsmål, som løbende melder sig i arbejdet 
med en politik på dette område.

Afslutningsvis vil jeg gøre opmærksom på en anden oplagt mulighed ved 
at anvende LinkedIn i forbindelse med Social Selling. Traditionelt har 
salgs- og marketingafdelingen i mange virksomheder ”kæmpet” om kun-
dernes gunst. Ved at bruge LinkedIn får det virksomhedens budskaber 
til at smelte sammen i kundernes bevidsthed, sådan at virksomheden 
står endnu stærkere udad til.
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Find emner og kunder med  
Sales Navigator
Jeg bruger selv Sales Navigator på flere måder. Det hjælper mig til at 
være informeret om de virksomheder som jeg har sat som et ”lead”. Det 
vil sige, at jeg kan være langt bedre forberedt på et kundemøde med en 
kunde – eller et møde med en kommende kunde. Du har også mulighed 
for gemme emner, som du ikke er begyndt at handle med endnu. 

Det er også muligt at følge enkeltpersoner uden at være hooked up. 
Det er yderst værdifuldt, hvilket jeg eksempelvis benytter mig af, når 
jeg arbejder med rekruttering. Hvis jeg har en person i kikkerten til en 
stilling, så giver det god mening at følge med i denne persons aktiviteter 
på LinkedIn. 
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Søgninger
Du kan gemme helt op til 15 søgninger. Hvis du for eksempel søger 
på projektleder, så kan du sætte Sales Navigator op til at sende dig en 
e-mail, når der sker noget nyt i det område som du søger inden for. 

Kig på din profil
Når du har en gratis profil, så kan du typisk kun se de sidste tre eller fire 
personer, som har besøgt din profil, men du har ikke adgang til alt det 
statistiske materiale. Med en betalingsprofil, så kan du se alle dem, som 
har været forbi din profil. Og det kan der sagtens ligge nogle forretning-
smuligheder i, hvis du kontakter dem efterfølgende.

Inmail
Det er et værdifuldt værktøj, som jeg har meget glæde af. Det er faktisk 
en e-mail som du kan sende til alle på LinkedIn – også dem som du ikke 
er hooked up med.

Den kan jo bruges på mange forskellige måder. Jeg bruger hyppigt 
Inmail i forbindelse med rekruttering. Når jeg har fundet de kandidater 
som jeg har brug for via min søgning, så kontakter jeg dem direkte via 
Inmail. De fleste bliver naturligvis glade for at få en henvendelse af en 
denne karakter.

Det kan selvfølgelig godt være, at kandidaten ikke aktuelt er jobsøgende, 
men så kan vedkommende bare takke nej. Jeg har ansat rigtigt mange 
på denne måde, især hvis jeg er så heldig at løbe ind i en person, der er 
på udkig efter en ny stilling, men som endnu ikke har været så aktiv. 

Jeg faldt på et tidspunkt over en undersøgelse, som fortalte, at tre ud af 
fire ledere overvejer et jobskifte. Af samme grund er sandsynligheden 
for at løbe ind i en person, der kunne være interesseret, da også ganske 
god. 
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Gode råd i brugen af Inmail
Do

• Vær kreativ i din overskrift – så læseren får lyst til at læse videre.

• Hvis du er konkret og giver noget viden til personen – så skærpes 
interessen.

• Skab en stærk for call2action – så er der god mulighed for, at 
personen har lyst til at svare dig tilbage.

Don´t

• Lad være med at gøre brug af en standardbesked. Jo mere person-
lighed, at du demonstrerer, jo større interesse får du etableret. Det 
gælder i øvrigt alle beskeder på LinkedIn

• Lad være med at gå i salgsmode – Inmail er et fantastisk værktøj til 
at skabe en relation. Selve salget kommer senere, når relationen er 
etableret. 

• Lad være med at skrive priser og så videre. Det er langt bedre at 
tale priser ved en senere opfølgning, når du er blevet overbevist 
om, at kunden rent faktisk er blevet interesseret. 

Hvad koster det? 
Jeg giver 3-400 kroner om året – og jeg bruger stort set ikke penge på 
andre former for markedsføring. Set i det lys, så er det en særdeles 
billig måde at lave markedsføring på. Jeg bruger LinkedIn dagligt – og 
kommer derfor i kontakt med utroligt mange beslutningstagere, 
som starter med at være en relation, og slutter med at være en 
forretningsforbindelse. 
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Glem ikke den personlige kontakt 
Lad nu være med at falde i fælden. Når det kommer til Social Selling, så 
er der mange der falder i en bestemt fælde.

Man nøjes pludselig med at have kontakt via de sociale medier. Hvis 
man ser på udviklingen inden for salgsafdelingerne de seneste år, 
så kunne man godt fristes til at tro, at virksomhederne har fået en 
opfattelse af, at sælgerne er blevet overflødige. Nogle virksomheder tror 
tilsyneladende, og de kan nøjes med et opslag på LinkedIn – og lignende 
platforme – og så vælter kunderne ind. 

Det kan være en særdeles kostbar strategi, da det stadig væk er men-
nesker, der handler med mennesker – som de vel at mærke har en god 
relation til. Der er ingen sociale medier, der kan erstatte den personlige 
kontakt, som sælger og køber har. 

Her kan sælgeren og indkøberen opleve den ægte kemi som der opstår 
mellem to mennesker. Det er på denne måde – og sådan har det altid 
været – at indkøberen handler hos sælgeren. Hvis der er kemi – så 
opstår der en handel. 
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Sælgeren kan således gøre en stor forskel for virksomheden og væksten. 
Forudsætningen er naturligvis, at sælgeren er fagligt kompetent. Sælger-
en skal selvfølgelig have en forståelse for, at salgsprocessen har ændret 
sig markant og så videre. 

Anvendt rigtigt er LinkedIn et unikt værktøj til at skabe en relation og en 
indledende kontakt, samt til at holde kontakten med kunderne vedlige. 
Dog er den personlige kontakt vigtigere end nogen sinde før.

En del virksomheder har de senere år slanket deres salgsorganisation 
mere end godt er. De vil efterhånden få en erkendelse af, at personlige 
kontakter er et absolut must. Disse virksomheder kan risikere at miste 
følingen med markedet og kunderne. Og kunderne kan risikere at miste 
relationen til virksomheden som de tidligere havde via virksomhedens 
sælger.

For virksomhederne er tiden kommet til at få taget pulsen i salgsafde-
lingen. Hvor mange ressourcer har de mon brugt på at udvikle deres 
salgsafdeling de seneste år? Her er tale om spydspidsen i mange 
virksomheder. 

Jeg er naturligvis helt med på, at sælgerne skal have tilført noget ny 
viden. Og at der måske også er sælgere, som ikke ønsker at bruge den 
nye teknologi i deres salg. 

Disse sælgeres dage må siges at være talte! De sælgere, som bruger de 
sociale medier aktivt i deres dagligdag, har særdeles gode muligheder 
for at kunne knytte kunderne endnu tættere til sig, og dermed være på 
forkant i forhold til konkurrenterne. 
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Kompetencer og anerkendelser
– enten hader vi dem, eller også elsker vi dem. Når jeg afholder LinkedIn 
workshops får jeg mange inspirerende spørgsmål. Nogle af dem om-
handler afsnittet om kompetencer og anerkendelser – endorsement.

Der er som regel stor forskel, hvad deltagerne synes om denne sektion 
på LinkedIn. Langt de fleste mener nok, at afsnittet om kompetencer og 
anerkendelser er lidt for kedeligt. 

Nogle brugere har dem slet ikke på deres profil. Andre hader dem lige 
frem. Det er lidt ærgerligt, idet anerkendelser er et lidt overset værktøj på 
LinkedIn.

Den gode nyhed er, at kompetencer og anerkendelser kan hjælpe dig til 
at blive fundet på LinkedIn, hvis altså du vel og mærke anvender de ord, 
der beskriver det som du arbejder med. 

Af samme grund er der også mange, som elsker betegnelserne!  Hvis 
man arbejder med coaching, så er det ret vigtigt, at man kan findes på 
dette ord! 

Du kan teste dig selv ved at undersøge om du har taget de forretning-
sområder med i dine kompetencer og anerkendelser, hvor du er rigtigt 
stærk. Hvis ikke det er tilfældet, så er det nok en rigtig god idè, at få 
disse forretningsområder tilføjet.
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Gør opmærksom på, at du har  
tilføjet en kompetence
Du kan højst tilføje halvtreds kompetencer på din profil, men du bestem-
mer suverænt, hvilke kompetencer, at du vil vise på din profil. 

Et effektivt trick: Sørg for at dine vigtigste kompetencer ligger øverst på 
din profil. Som regel er det de øverste kompetencer som folk giver dig en 
anerkendelse af. 

Det er en vigtig viden, da det faktisk er muligt at flytte rundt på dine 
kompetencer, og du kan tilføje en ny kompetence ved at klikke på 
blyanten som vist nedenfor.

Du kan flytte rundt på dine kompetencer ved at holde din mus nede 
over “linjerne” ude til højre. Dem du gerne vil have hits på, kan du med 
fordel lægge på 1., 2. eller 3. pladsen. Der er nemlig en tendens til, at 
de kompetencer som ligger øverst, også er dem som du får flest hits på. 

Du kan i øvrigt også slette kompetencer. Hvis du eksempelvis har tilføjet 
en kompetence som du ikke rigtigt får nogle hits på, så kan du bare 
klikke på krydset til venstre, og så har du slettet den igen.

Det er en god idè, at gøre dit netværk opmærksom på, at du har tilføjet 
en ny kompetence, med henblik på at få en anerkendelse af den.

Der lidt mere arbejde i det på LinkedIns nye brugerflade. En måde 
kan være at lave et såkaldt screendump – og på den måde lave en 
opdatering. 
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Sælgerne er stadig vigtige
Selv om salgsprocessen har ændret sig, og Social Selling vinder frem 
som middel til at få skabt nye relationer og varme møder med kunderne, 
så er sælgerne stadig en vigtig brik i kunde/virksomhed forholdet. Mange 
virksomheder har fyret sælgerne og overladt salgsprocessen til kunderne 
via elektroniske systemer og smarte e-mails, som pumpes i hovedet på 
kunderne i en lind strøm. 

Endnu en god nyhed. Jeg har en god nyhed mere til dig. Sælgerne er 
vigtigere for indkøberne end nogen sinde før! Selv om indkøberne kan 
hente al den information, at de har brug for, så føler de ofte, at informa-
tionsmængden er ganske overvældende. 

Deres arbejde er ikke blevet nemmere – tværtimod! Jeg er naturligvis 
helt med på, at salgsprocessen har ændret sig, men indkøberne har 
stadig væk brug for rådgivning og en ægte relation til virksomheden. 
Det har de som regel via sælgeren, som står til deres rådighed, når er 
brug for råd og vejledning. Desuden kan sælgeren gøre en stor forskel i 
etablering af selve relationen – og vedligeholdelsen af samme. 

Til syvende og sidst er der jo heller ikke nogen grund til, at kunden skal 
købe af din virksomhed, hvis vedkommende ikke har nogen relation til 
jer. Sidst, men ikke mindst, så er det som bekendt også muligt at købe 
din virksomheds produkter andre steder – og måske til en lavere pris...
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Service er det, der adskiller dig  
fra de andre
Nu ved jeg ikke hvordan du har det, men for mig betyder service en 
temmelig stor del i forhold til den samlede oplevelse, når jeg er kunde. 
Jeg vil faktisk gå så langt som at sige, at jeg i nogle tilfælde er villig til 
at betale mere for den samme vare, hvis jeg får en service ud over det 
sædvanlige. 

Det som der kan undre en som forbruger er, at hvis service nu er så 
vigtig for den samlede kundeoplevelse, hvordan kan det så være, at flere 
og flere virksomheder skærer ned på dette område? 

Man stiller sig selv spørgsmålet: 

Hvad koster god service egentligt? 

Og endnu mere interessant: 

Hvad koster dårlig service? 

Og hvad koster den dårlige service på langt sigt?

Mødebookingværktøjet
De virksomheder, der er med på beatet, og som løbende uddanner 
deres sælgere i stedet for at fyre dem, kan meget vel være de virksom-
heder, der vinder kapløbet om fremtidens kunder. Det kræver naturligvis, 
at sælgerne ikke bare gør det, som de har gjort i 100 år, men tager den 
nye teknologi til sig. 

Det er måske også her, at den største udfordring ligger for mange 
sælgere! Talemåden: “Det plejer vi ikke at gøre” fungerer ikke længere. 
Hvis man som sælger ikke vil overhales inden om, så er der ingen vej 
uden om at anvende den nye teknologi i salgsarbejdet.
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LinkedIn kan som tidligere nævnt være et imponerende effektivt salgs- 
og mødebookingværktøj, hvor det er muligt at gå fra kold kanvas til 
varme møder. Det bliver hurtigt en win/win-situation, fordi både sælger 
og indkøber starter med at få skabt en relation via LinkedIn. 

Når indkøberen har et aktuelt behov, bliver det ofte nemmere at få lavet 
et varmt møde med kunden. Det er også derfor, at Social Selling vinder 
så meget frem som det er tilfældet. 

Det er nemlig en unik måde at få skabt en relation mellem køber og 
sælger – inden et eventuelt salg. Tidligere talte man om B2B salg. I dag 
er den rigtige betegnelse nok mere H2H – altså Human2Human – hvor 
relationen er det bærende element. 

Nu ved jeg ikke, om du har prøvet at ringe kold kanvas, men det kan 
være op ad bakke for mange mennesker – både for sælger og indkøber. 
Sælgeren skal forsøge at presse kunden til en aftale, hvor der måske 
ikke er et behov – og for indkøberen er du som sælger måske den 
tyvende, der ringer netop denne dag. 
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Bliv ”top of mind” hos kunderne
Ved at bruge LinkedIn til at være top of mind hos kunderne er det ofte 
nemmere at få fyldt kalenderen op med varme møder. I dag booker jeg 
alle mine møder via LinkedIn – og det er nogle helt andre møder, end 
jeg tidligere har oplevet. Og for mig som sælger er der ret stor forskel på 
denne salgsmetode, frem for at bruge timer i telefonen. For kunderne 
er der også stor forskel, da processen er mere styret af dem. Når de har 
tid – og et aktuelt behov – så tager de kontakten.

Hvad jeg oplever ved at benytte mig af Social Selling er, at vi kommer 
længere og længere væk fra den tid, hvor man skulle sælge noget til 
kunderne, og tættere og tættere på en tid, hvor salgsprocessen er mere 
båret af lyst, sådan at kunderne får lyst til at købe af sælgeren. 

Netop på grund af det arbejde som der bliver lavet via de sociale medier. 
Og det er en noget anden tilgang. Jeg mener faktisk, at de fleste menne-
sker ikke rigtigt bryder sig om, at der er nogen, der sælger noget til dem 
På den anden måde kan man skabe en anden form for motivation, hvis 
oplevelsen er, at de selv køber noget. Hvordan oplever du forskellen i 
forhold til tidligere? Altså med hensyn til, at salgsprocessen har ændret 
sig.

Social Selling vinder frem
I løbet af det sidste års tid er flere og flere virksomheder blevet opmærk-
somme på Social Selling som begreb. Og rigtig mange vil gerne prøve 
Social Selling af. 

Den største udfordring er dog, at virksomhederne ikke helt ved, hvordan 
de kommer i gang – eller hvor mange ressourcer de skal investere i 
Social Selling.
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Social Selling handler om mødet 
mellem mennesker
Mange tror at Social Selling udelukkende foregår hjemme foran compu-
teren. Det gør det selvfølgelig også, men Social Selling handler i høj grad 
om at anvende LinkedIn på den rigtige måde. 

LinkedIn skal bruges til at tage det første skridt i processen med at møde 
spændende mennesker. Når kontakten er etableret, kan det fysiske 
møde finde sted. Det er som regel først i det fysiske møde, at der skabes 
en ægte relation mellem to mennesker, som i sidst ende kan resultere i 
et salg.

Social Selling kan være svaret på 
din manglende pipeline
Flere og flere sælgere oplever, at salgsprocessen har ændret sig 
markant. Og det er blevet sværere at få etableret en tilfredsstillende 
”pipeline”. Den negative effekt kan være, at der kommer færre møder og 
dermed færre ordrer. 

Mange virksomheder har en frygt for, at deres sælgere kommer til at 
bruge for meget spildtid på LinkedIn og at effekten heraf helt udebliver. 
Omvendt oplever jeg derimod, at mange sælgere bruger al for megen tid 
i processen med at booke møder over telefonen.

Jeg har stor forståelse for, at virksomhederne er bange for, at deres 
sælgere spilder deres tid på LinkedIn. Social Selling er nemlig en helt ny 
måde at gribe salgsprocessen an på – men hvad gør jeg helt konkret, 
hvis min interesse er blevet vakt? 
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Telefonen er ikke blevet overflødig
Det er ikke sådan, at telefonen pludselig er blevet overflødig – tværtimod. 
Social Selling er at kombinere alle til rådighed stående midler. Det vil 
sige, at alle metoder skal tages i brug i salgsprocessen. Du kan derfor 
lettere få succes med dit salg, hvis du kombinerer flere værktøjer ad 
gangen.

Kombinationen af LinkedIn og telefon er særdeles effektfuld for de 
fleste. Det er min klare overbevisning, at hvis noget virker, så skal man 
fortsætte med at gøre det, men hvis ikke det er tilfældet længere, så bør 
der skiftes spor.

Mange sælgere finder det utroligt udfordrende at skulle ringe kold 
kanvas – og i denne sammenhæng kan LinkedIn være en rigtig god 
salgsmakker. En salgsmakker som kan give motivationen et afgørende 
nøk op ad for den enkelte sælger.
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Ledere skal uddannes
Start med at få uddannet dine ledere, sådan at de er i stand til at styre 
processen – og dermed kunne understøtte hele processen. 

Når vi taler om Social Selling er det altafgørende for salgsteamets suc-
ces, at der er opbakning fra ledelsen, samt at samme ledelse også kan 
gå forrest i den nye tilgang til salgsprocessen.

Til at begynde med kan ledelsen godt støde på modstand fra nogle af 
sælgerne. Denne modstand aftager som regel, når sælgerne ser, hvilken 
forskel Social Selling gør for deres kolleger.

Sælgere skal trænes
Det er derfor vigtigt at få trænet dine sælgere – ikke udelukkende 
i, hvordan LinkedIn virker, men lige så meget at få arbejdet med 
sælgernes overbevisninger, idet de skal til at gribe salgsprocessen an på 
en helt ny måde. Det er naturligvis vigtigt at få trænet sælgerne, sådan at 
de er trygge ved at bruge LinkedIn i deres salgsproces.

Formålet er selvfølgelig, at de bliver i stand til at bruge LinkedIn som et 
effektivt mødebookingværktøj. Desuden skal sælgerne kunne anvende 
de mange forskellige værktøjer, der findes på LinkedIn i deres dagligdag.

Alt sammen med henblik på at være fuldt opdateret i forhold til kunder – 
og i særdeleshed til konkurrenter. Og vigtigst – som et effektivt værktøj i 
bestræbelserne på at få fyldt deres pipeline.

Her får du mit bud på, hvordan LinkedIn med fordel kan anvendes 
i salget. Som et markedsføringsværktøj fra virksomheden – hvor I på 
virksomhedsprofilen løbende deler nyheder som er relevante til jeres 
målgruppe. Det vil være nemt for jeres ansatte at dele og kommentere 
virksomhedens budskaber – på denne måde er den enkelte med til at 
øge kendskabsgraden for virksomheden, og derved gøre flere kunder 
interesserede.
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Den opsøgende fase
Flere og flere sælgere oplever, at det kan være en udfordring at bruge 
telefonen i den opsøgende fase på grund af alle de afslag som man får. 

LinkedIn er fantastisk godt at bruge i denne fase, idet det ofte vil være 
nemmere at tage fat i en kunde, som man “kender” fra LinkedIn – der 
er jo etableret en relation i forvejen.

Mødebooking LinkedIn er et rigtigt godt værktøj til mødebooking, og 
det kan være med til at forkorte salgsprocessen væsentligt. Ofte når jeg 
bruger LinkedIn som mødebookingsværktøj, så er det ikke så meget et 
spørgsmål om vi skal handle, men mere hvordan. Man kan faktisk sige, 
at selve salgsprocessen kortes ned. 

Det gør som regel en stor forskel, når jeg bruger LinkedIn i forbindelse 
med mødebooking, at der er skabt en relation først. Det gør det noget 
nemmere at komme i dialog med den enkelte kunde.

Jeg må dog understrege, at du ikke skal forvente, at kunderne vælter ind 
hos dig, selv om du har en LinkedIn profil. For at få succes med Social 
Selling er det vigtigt, at du bruger tid på at møde de Linkedin kontakter 
som du mener på sigt kan udvikle sig til at blive en kunde. Denne 
fremgangsmåde forstærker din relation til kunden. 
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Leadgenering
LinkedIn har flere unikke muligheder for at arbejde med varme leads. 
Eksempelvis søgeværktøjer, som gør den enkelte sælger i stand til 
hurtigere at finde de rigtige beslutningstagere.

Der er mulighed for at gemme sine søgninger, sådan at LinkedIn autom-
atisk sender leads til sælgernes e-mail, når der er nye kundeemner. 

Det er også muligt at søge leads gennem de forbindelser som man i 
forvejen har.

Vedligeholdelse af relationer
LinkedIn giver sælgerne en unik platform til at vedligeholde deres 
relationer til kunder som de kender i forvejen. Det betyder, at den 
enkelte sælger hele tiden har mulighed for at være “ top of mind” hos 
indkøberne. 

Undersøgelser viser, at omtrent 75 procent af indkøbere bruger de 
sociale medier i deres beslutningsproces. Af samme grund er der 
uanede muligheder for de sælgere, der forstå at “udnytte” denne viden.

Opfølgning
Det er ofte nemmere at skrive til en LinkedIn kontakt og takke for et 
godt møde – og følge op på et tilbud, end det er at skulle tage telefonen. 
Denne fremgangsmåde gør, at kunden ikke bliver ”forstyrret”, hvilket 
gør, at han kan svare, når det passer ind i hans kalender.
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Skab muligheder
Når sælgerne lærer at bruge LinkedIn til at skabe muligheder og værdi 
for kunden, forøges kundens interesse automatisk. 

Det betyder, at man får kunder, som ønsker at købe. Og det er en helt 
anden situation end den, hvor man skal sælge kunden sine ydelser. Der 
er en ret stor forskel i denne tilgang – og ofte også i det endelige resultat.

Denne tilgang medvirker til, at virksomheden får flere følgere på deres 
firmaside. Det sker når de ansatte begynder at bruge LinkedIn som 
en aktiv del af salgsprocessen. Det kan man roligt kalde for en win/
win-situation.

Samarbejde er vejen frem
Det næste skridt vil være at få optimeret samarbejdet mellem salg/
marketing og HR. Tidligere har det været sådan, at det var marketingaf-
delingen, som stod for virksomhedens tilstedeværelse på LinkedIn – og 
det var HR, som skulle tiltrække nye medarbejdere. Endelig skulle 
salgsafdelingen så sælge virksomhedens produkter.

Hvis Social Selling skal blive en succes i virksomheden har alle dens 
afdelinger en vigtig rolle at spille. Det er helt naturligt, at marketingaf-
delingen står for den overordnede indsats i virksomhedens samlede 
markedsføring, sådan at der er en rød tråd i tingene. 

Problemet er, at marketingafdelingen som regel ikke har mulighed for 
at møde kunderne fysisk, som er sælgerens normale domæne. Det er 
derfor vigtigt, at marketingafdelingen supporter sælgerne med henblik 
på, at der bliver etableret nogle varme møder med virksomhedens 
kunder.
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Hvordan kommer HR ind i billedet? 
Flere og flere virksomheder oplever, at det kan være svært at tiltrække 
nye medarbejdere. Ved at bruge LinkedIn som fortælling om, hvordan 
det er at være ansat i virksomheden, kan sælgernes store netværk 
bruges til at sprede det gode budskab.

Der hersker ingen tvivl om, at kommende medarbejdere er på udkig 
efter virksomheder, som har fokus på, hvordan man kan få arbejde og 
familie til at gå op i en højere enhed. 

Work-Life balance bliver nemlig et mere og mere afgørende parameter i 
bestræbelserne på at kunne tiltrække kvalificerede medarbejdere.

Af samme grund er det helt oplagt, at sælgerne – eller andre person-
alegrupper – via en video fortæller omverdenen om, hvordan det er at 
arbejde i virksomheden. 

Herefter kan HR-afdelingen lægge videoen på LinkedIn, idet denne 
fremgangsmåde virker mere troværdig. Det betyder desuden, at 
kunderne ofte er villige til at sprede det positive budskab, fordi de har en 
god relation til den enkelte virksomhed via sælgeren. 
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Sejre skal fejres 
Ved de kommende møder i virksomheden er det en oplagt idè at fejre 
sejrene. Lad de tre bedste til Social Selling holde et kort oplæg om, 
hvordan de haft succes med at anvende Social Selling i deres hverdag.

Det er ofte en fordel, hvis det er medarbejderne, der fortæller om deres 
fremgang til inspiration for de medarbejdere, som endnu ikke er kommet 
ordentligt i gang med at bruge LinkedIn som en naturlig del af deres 
salgsproces.

På denne måde kan de få nogle tips og dermed hjælp fra deres kolleger. 
Det er enormt motiverende for den enkelte at opleve, hvordan de suc-
cesrige sælgere gør brug af LinkedIn i deres dagligdag.
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Det er nødvendigt med klare mål
En berømt fodboldspiller blev en gang stillet et simpelt spørgsmål af en 
interviewer, ”Hvad er baggrunden for din store succes?” 

Svaret var lige så enkelt. ”Det er langt nemmere at score, når der er et 
mål!” Det samme er tilfældet med Social Selling. Det er meget nemmere 
at ramme målet, hvis der er opstillet et klart mål for indsatsen. I denne 
sammenhæng er der ikke den store forskel på førnævnte tilgang og de 
mål, som salgsafdelingen er vant til at arbejde efter. 

Det er nu en gang sådan, at de fleste sælgere drives af deres konkur-
rencegen. Det er således også en måde at få drevet processen fremad 
på, hvis denne metode tages i anvendelse. 

Desuden kunne det være yderligere motiverende, hvis der også var 
mulighed for at vinde en præmie for en ekstraordinær indsats. Eksem-
pelvis et kroophold eller noget i den stil. Mange sælgere ville elske at 
give den lidt mere gas, hvis der var præmier i udsigt…

LinkedIn har i øvrigt et glimrende stykke værktøj, ”Social Selling Index”, 
som kan anvendes til at måle på indsatsen. Altså udover de sædvanlige 
parametre, så som antallet af nye forbindelser, antallet af møder og 
tilbud, og sidst, men ikke mindst, antallet af ordrer.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at Social Selling skal tilpasses din 
virksomhed, dine produkter og dine kunder. Det er desuden vigtigt at 
være opmærksom på, at der løbende kommer nye værktøjer. 

De nye værktøjer forfiner dine sælgeres muligheder, når de skal bruge 
de sociale medier i deres salg, og på denne måde knytte kunderne 
tættere til netop din virksomhed.
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Min anbefaling til dig
Afslutningsvis er det vigtigt at huske på, at selve arbejdsprocessen 
med Social Selling ofte tager længere tid end den tidligere salgsproces. 
Tålmodighed bør derfor være din ledsager i denne nye proces.

Gevinsten er til gengæld, at der er rigtigt mange, som oplever at de 
etablerede møder via LinkedIn er noget varmere end tidligere tiders 
møder, som var kommet i stand over telefonen.

Man kan komme langt med en gratis version på LinkedIn. Og anvendt 
korrekt – særdeles langt. Når du på et senere tidspunkt er blevet fortrolig 
med alle de gratis værktøjer, så kan det være en god idè at overveje 
Sales Navigator fra LinkedIn til dine sælgere.

For en god ordens skyld vil jeg gerne understrege, at jeg ikke får 
provision af LinkedIn. Der er simpelt hen bare nogle åbenlyse fordele for 
enhver sælger i Sales Navigator, som er designet til at hjælpe sælgere 
med at få endnu mere succes med Social Selling.

Du får blandt andet adgang til InMail – som er et værdifuldt værktøj, der 
giver brugeren direkte adgang til at skrive til alle på LinkedIn – også dem 
man ikke er forbundet med. 

Herudover giver Sales Navigator dig gode muligheder for at arbejde med 
din pipeline. Du får endnu større indsigt i dine konkurrenters aktiviteter. 
Og du bliver fuldt opdateret på dine kunder.

Hvis du har besluttet dig for, at din virksomhed skal til at arbejde med 
Social Selling og LinkedIn, er du velkommen til at tage fat i mig, så kan 
vi tage en snak om mulighederne for at få trænet dine folk i LinkedIn.
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Er kanvassalg en død sild?
Der er nogle der mener, at kanvassalget er en død sild. De fleste men-
nesker kan nok miste motivationen, hvis de sidder med en meget lang 
liste, og skal til at gå i gang med at ringe til listens kunder – med henblik 
på at skabe interesse om sit produkt. 

Problemstillingerne er følgende: 

1. For det første kender du ikke den person som du ringer til – der er 
ingen relation.

2. For det andet kan du være den fjortende sælger, som har ringet 
den pågældende dag. Kunden bliver endnu en gang afbrudt i 
sine arbejdsopgaver, og bliver sandsynligvis irriteret over at blive 
forstyrret for femtende gang. 

3. For det tredje har den ringende sælger ofte slet ikke sat sig ind i, 
hvad indkøberen og hans virksomhed kunne have af behov. Og så 
er det virkelig op ad bakke. Her kommer jeg ind i billedet. Jeg kan 
nemlig give dig et værktøj, som kan hjælpe dig til at få succes med 
dit kanvas salg – og samtidigt sikre, at kunden føler, at det er ham, 
som styrer processen? 
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Kombinationen af kanvassalg  
og LinkedIn er effektiv 
Her for nylig havde jeg et møde hos en kunde i et af Koldings indus-
trikvarterer – og jeg var kommet i ret god tid. I stedet for at sidde i bilen 
og kede mig, så tog jeg en tur rundt i hele industrikvarteret, hvor jeg 
fik skrevet – hold nu fast – ikke mindre end 33 navne på virksomheder 
op. Virksomheder som jeg ikke kendte i forvejen, men som ville være 
potentielle emner som kunde.  

Om aftenen tog jeg så LinkedIn´s søgeværktøj i brug Jeg skrev et virk-
somhedsnavn ind ad gangen. Her kunne jeg se, hvem der var ansat som 
salgschef – det er jo smart idet det som regel er salgschefen, som træffer 
beslutningen om, hvor vidt en virksomhed skal have salgstræning – eller 
ej. Jeg kunne også se, at der var nogle i netværket – i 1. Eller 2. Grad 
som kunne hjælpe mig med at skabe kontakten. Søgningen gav mig 
22 hits – eller sagt på en anden måde – den gav mig 22 leads. Ikke så 
ringe endda for en halv times arbejde! Jeg har efterfølgende fået skrevet 
til flertallet – og er i dialog med flere af salgscheferne, hvoraf de fleste er 
interesseret i et fremtidigt samarbejde.
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Fidusen
Fidusen i denne sammenhæng er, at man ikke får påbegyndt sit salg for 
tidligt! Det handler derfor om at være indstillet på, at selve salgsproces-
sen tager lidt længere tid. Til gengæld er møderne meget ofte varmere, 
end ved kold kanvas, hvor telefonen er redskabet.

Jeg skriver sammen med mine nye kontakter en tre-fire gange i første 
omgang. Det er nemlig altid en god idè at holde sin salgskanon i ro til 
at begynde med. Stil i stedet for en masse hv-spørgsmål, som gør, at 
du lærer kunden at kende. I denne fase handler det således ikke om 
et salg, men om at få skabt en relation. I samme ombæring spørger 
naturligvis også ind til dig.

Når man så har lært hinanden at kende på LinkedIn – og skrevet sam-
men en tre-fire gange – så plejer jeg at foreslå et kaffemøde. Hvis jeg 
foreslår et kaffemøde, så er det ikke så “farligt” for kunden at takke ja.

Det er på denne måde, at magien opstår – altså i mødet mellem to 
mennesker. Ikke fordi man har en LinkedIn profil. Det positive i denne 
sammenhæng er, at min kunde selvfølgelig godt ved, hvad jeg laver – og 
jeg ved en masse om ham og hans virksomhed – da vi som bekendt har 
skrevet sammen nogle gange.

Det interessante er således, at når du skruer ned for dit salg, og har en 
oprigtig interesse for at hjælpe kunden, og høre om hans virksomhed, så 
opstår der ofte også et ønske om et køb fra kundens side – altså en lyst 
til at købe af dig. Og det er min klare overbevisning, at der er temmelig 
stor forskel på om kunden har lyst til at købe – eller om du skal sælge! 

Det er jo ikke sikkert, at der opstår et salg ved det første møde, men 
magien består i, at du bruge lidt tid på at skabe en relation. Det kan 
være kunden selv som har et behov, eller at han kender en som der har 
et behov. Sidstnævnte oplever jeg ofte, – og så er der for alvor tale om 
netværk. Prøv det af, og du bliver måske lige så overrasket som jeg selv 
blev i sin tid, når du finder ud af, hvor effektiv denne metode er.  
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Kan det i det hele taget betale sig?
Giver det noget? – og hvordan kan jeg måle effekten? Det er ofte nogle af 
de spørgsmål som jeg får, når jeg underviser virksomhederne i LinkedIn. 
Mange er stadig væk lidt usikre på, hvordan de annoncerer via LinkedIn 
– og hvad de kan forvente at få ud af det? 

De fleste som arbejder med virksomhedens markedsføring vil også 
gerne kunne måle indsatsen. Der er flere måder at lave annoncer på via 
LinkedIn. Her vil jeg koncentrere mig om sponsorerede opdateringer. 
Som du kan se på nedenstående eksempel, så har jeg prøvet at lave en 
sponsorering af dette opslag.

Det er selvfølgelig ikke gratis, men efter min bedste overbevisning kan 
det som virksomhed virkelig godt betale sig at bruge lidt penge på sin 
markedsføring via LinkedIn.

Det er som nævnt en særdeles god måde at komme vidt omkring på for 
små penge. Det er selvfølgelig klart, at man ikke kan kaste penge efter 
alle opslag, men for de fleste virksomheder kan det være en virkelig god 
idè at tænke dette aspekt ind som en strategisk del af markedsføringen. 

I opsætningsmenuen vælger jeg om der skal betales for 1000 visninger 
– eller pr. klik. I denne sammenhæng har jeg afprøvet begge dele med 
henblik på at se, hvad der giver mest effekt. Og svaret er følgende: Det 
kommer helt an på, hvor vigtigt det er for dig, at så mange som muligt 
har mulighed for at se dit budskab. Eller om du foretrækker at have 
kontakt med dem, som virkeligt er interesserede. Er sidstnævnte tilfæl-
det, så skal du gå efter betaling pr. klik – sådan som man kender det fra 
Google Adwords. 
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To sider af samme sag
Vidste du godt, at salgsfunktionen er afgørende for om din virksomhed 
kan komme i mål med sin markedsføring? 

Salg kan således noget, som marketing faktisk er afhængig af. Omvendt 
kan marketing supplere salget særdeles effektivt, hvis marketing vel at 
mærke får stillet de nødvendige oplysninger til rådighed. 

Som sælger møder du dine kunder face2face. Og det giver dig en utrolig 
god mulighed for at finde ud af, hvem der er beslutningstagere samt 
hvem der er influenter i kundernes organisation.

Det er som regel nemmere at få disse værdifulde informationer, når du 
som sælger har fået opbygget en god relation til den enkelte kunde.  
Når den gode relation er etableret til kunden, så er han også mere 
motiveret for at hjælpe dig, hvis du har nogle spørgsmål.
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Giver tæt kontakt til kunden
Du vil også langt nemmere kunne stille et direkte spørgsmål til din 
kunde. Eksempelvis: 

Er I tilfredse med vores samarbejde? 

Som sælger vil du desuden kunne aflæse kundens kropssprog og så 
videre. En anden væsentlig pointe man som sælger ikke må under-
vurdere er, at der stadig væk findes kunder som ikke er online. 

Disse kunder kan alligevel have en indflydelse på salgsprocessen  
– eksempelvis som forbrugere af dit produkt.

Skyd ikke med spredehagl
I takt med at mulighederne stiger for at komme i kontakt med dine 
kunder via de mange elektroniske platforme, så er det vigtigt at få tænkt 
sig om, inden markedsføringen går på autopilot.

Nogle kunder kan blive trætte af at blive ”spammet” med automatiske 
e-mails. Det samme er tilfældet med tilbud, som i nogle tilfælde er sendt 
så bredt ud, at tilbuddet ingen mening giver for den enkelte kunde.
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Sælgeren som brandslukker
I værste fald kan det elektroniske ”bombardement” af kunden ende 
med, at han eller hun får et anstrengt forhold til afsenderen – og det var 
jo ikke lige det, som var hensigten. 

Her kan du som sælger være på forkant med situationen – og agere 
brandslukker, inden det er for sent.Det kræver naturligvis, at man som 
sælger får spurgt ind til kunden. Det vil sige spørgsmål til om samarbej-
det fungerer tilfredsstillende samt hvordan du som sælger kan skabe en 
endnu bedre kundeoplevelse. 

Det er selvfølgelig også vigtigt, at du får kundens oplevelser af samar-
bejdet meldt tilbage til din marketingafdeling. Tilbagemeldingen giver 
det helt afgørende samspil til glæde for kunden, som så kommer i 
besiddelse af relevant information til beslutningstagerne.
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Salg og marketing – to sider af samme sag

Din personlighed  
slår de autogenerede mails
De fleste kunder kan godt lide den personlige kontakt – og det er en 
helt naturlig del af en salgsproces, at man følger op på et kundemøde. 
Det viser din interesse for kunden. Kunder skal selvfølgelig behandles 
forskelligt. Det er vigtigt at forstå, hvis kunderne skal mødes mest 
hensigtsmæssigt.

Din kunde kan nemt se forskel på en personlig opfølgningsmail – og så 
en række autogenerede mails. Når alt kommer til alt, hvad er det så lige 
et godt salg handler om? 

Her er der kun et svar. Uanset hvor mange nye online værktøjer der 
tages i brug, så kan disse værktøjer aldrig erstatte den ægte relation 
mellem to mennesker. Forstår man at gøre salget relationsbåret, kan det 
være med til at skabe en tæt forbindelse mellem henholdsvis kunde- og 
sælgervirksomhed.

Salgsprocessen har ændret sig
Selve salgsprocessen har ændret sig væsentligt de senere år, og det er 
vigtigt, at du som sælger forstår din rolle i dette ”nye” online univers. 
Det er min klare opfattelse, at sælgeren er den vigtigste person i 
virksomheden. Det er nemlig dig – som sælger – der skaber hele forret-
ningsgrundlaget for din virksomhed.

Det er desuden nødvendigt, at du er indstillet på at tilpasse dig, og 
tage nye tiltag til dig. Eksempelvis er der flere og flere sælgere, som 
tager LinkedIn til sig, som et virkelig effektivt værktøj. På LinkedIn kan 
du både skabe og vedligeholde relationer til dine kunder. Desuden er 
LinkedIn efterhånden også etableret som et helt afgørende salgs- og 
mødebookingværktøj.
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Salg og marketing – to sider af samme sag

Marketing og salg bliver  
langt mere integreret
Årsagen er ganske enkelt, at salgsprocessen har ændret sig. I dag 
handler det nemlig om at stå øverst på listen hos din kundes indkøbere 
– mere end nogensinde før. 

Afslutningsvis skal jeg understrege, at din rolle som sælger er langt 
vigtigere for virksomheden end tidligere – og de virksomheder, som 
har fyret deres sælgere og lagt det hele online, kan meget vel være de 
virksomheder som på den lange bane får massive udfordringer at slås 
med. Simpelthen fordi den personlige kontakt ikke er til stede. Man skal 
således være indstillet på at gå forandringens vej. Og det gælder såvel 
virksomhed som den enkelte sælger.

De omstillingsparate sælgere og virksomheder kommer til at stå stærkt 
på det fremtidige marked, hvor marketing og salg vil være langt mere 
integreret, end det er tilfældet i dag. En fremtid hvor kunderne får nøjag-
tig de informationer de har brug for. Et fremtidigt marked, hvor tilpasning 
til kundens behov bliver altafgørende for at få succes.

Hvordan ser du salg og markedsføring i fremtiden?
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Kapitel 7

REKRUTTERING
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Rekruttering

Mange overvejer at skifte job
Når en virksomhed skal have rekrutteret og ansat en ny medarbejder 
fokuseres der selvfølgelig på, at den får opfyldt sine ønsker og behov. 
Der er derfor fuld fokus på, at kandidaten er i besiddelse af de efter-
spurgte kompetencer. Dog er der noget som kunne tyde på, at denne 
tilgang til rekrutteringsprocessen ikke længere er tilstrækkelig. 

En nylig undersøgelse i fagbladet Lederne viser i hvert fald, at hele  
57 procent af de adspurgte ledere i de danske virksomheder overvejer 
at skifte arbejdsplads. Og den gennemgående årsag er ganske enkelt, at 
lederne ikke mener, at deres kompetencer kommer ordentligt i spil. 

Som rekrutteringsspecialist bliver jeg da også kontaktet af en hel del 
virksomheder. De finder det ofte svært og tidskrævende at finde me-
darbejdere med d e helt rigtige kvalifikationer, og lige så væsentligt – at 
kunne holde på dem efterfølgende. Der er derfor meget som taler for, at 
en forventningsafstemning skal gå begge veje i rekrutteringsprocessen.
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Rekruttering

Det kan være kompliceret  
at spotte den rette adfærd
Det kan være en kompliceret proces at spotte den rette adfærd hos de 
forskellige kandidater, når en stilling slås op. Kandidaten skal passe godt 
til selve stillingen, men skal også kunne indgå i organisationen. Omvendt 
skal kandidaten kunne se sig selv i jobbet – også på den lange bane.

Et væsentligt redskab i denne sammenhæng er en adfærdstest, hvor 
kandidatens potentiale matches op imod virksomhedens behov. 
Forinden er det dog nødvendigt at få udarbejdet en optimalprofil med 
arbejdsgiverens ønsker til kandidatens profil, hvori faglige kvalifikationer 
og personlig adfærd indgår. 

Formålet er naturligvis at få ansat den helt rigtige medarbejder, men 
lige så vigtigt er det, at medarbejderen fastholdes i virksomheden. Man 
kan således sige, at medarbejderloyalitet og trivsel indledes allerede i 
rekrutteringsprocessen. 
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Rekruttering

Træfsikkerhed
For at kunne øge træfsikkerheden for virksomhederne har vi valgt at 
vende rekrutteringsprocessen på hovedet. Det vil sige, at samtlige 
kandidater som søger, får lavet en adfærdsanalyse. Når kandidaterne 
præsenteres for virksomheden ved vi allerede på et meget tidligt 
tidspunkt, hvilken adfærd de har, og om de passer ind til virksomhedens 
ønsker.Tidligere gik man igennem hele rekrutteringsprocessen – og 
testede de sidste to-tre kandidater. Problemet var, at det kunne være 
en ret tidskrævende proces, inden man fik testet medarbejderne. Og 
først sidst i processen fandt man ud af, at kandidaten passede ind, rent 
adfærdsmæssigt. 

For kandidaterne betyder det, at de kommer ind i en stilling som de 
passer rigtig godt til – rent adfærdsmæssigt. Og det kan have en stor 
indflydelse på trivslen på sigt. På denne måde bliver grunden lagt til 
et langt ansættelsesforhold, hvor medarbejderens kompetencer både 
fagligt og adfærdsmæssigt kommer i brug – til glæde for begge parter. 
Udover adfærden har vi naturligvis også mulighed for at teste IQ, følelser 
og så videre. Læs mere her

Har du selv har prøvet at være involveret i en rekrutteringsproces? Og 
hvis du har, hvad er så dine erfaringer med at kunne spotte medarbej-
dere, som skal kunne passe ind i virksomheden? Har du prøvet at tage 
fejl? Såfremt i fald, hvad var så konsekvensen heraf?
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Kapitel 8

LEDELSE 
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Ledelse

Er du leder/leder  
– eller coach/leder?
Du kender sikkert situationen: Dine medarbejdere kommer i en lind 
strøm dagen igennem og spørger dig til råds. Du er jo chefen – så du må 
jo vide det!

I mit arbejde med lederudvikling løber jeg af og til ind i denne prob-
lemstilling. Og jeg husker tydeligt problemstillingen fra min tid som 
salgschef. Det kan være en særdeles tidskrævende proces, hvis man 
skal kunne svare på de mange stillede spørgsmål som der kommer 
dagen igennem. 

Og hvad sker der egentligt med en medarbejders engagement og  
ejerskab, hvis vedkommende altid får en løsning på sit stillede 
spørgsmål? 

En løsningsmodel kunne være at optræde som coach-leder.  
Hvad tror du der ville ske, hvis du gjorde brug af en af de følgende 
løsninger, når den enkelte medarbejder henvender sig til dig?
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Ledelse

Hvad ville være vigtigt for dig i den ideelle verden, hvor alt er muligt? 
Hvordan ville du gribe tingene an, hvis dette skulle kunne komme til at 
fungere? 

Hvad er fordelen for mig som leder ved at anvende disse åbne 
spørgsmål?”

Der findes sikkert masser af gode typer spørgsmål i denne sammen-
hæng. Førnævnte er kun eksempler, men hvad tror du der sker med 
medarbejderens engagement og hans ansvar for opgaven, hvis man 
håndterede tingene på denne facon? 

Og hvad ville det betyde for dig som leder? 

Det er naturligvis indlysende, at der altid vil være nogle ting som du er 
nødt til at forholde dig til som leder. Det er dog min klare overbevisning, 
at hvis man spørger, hvad medarbejderen selv kunne tænke sig i forhold 
til en problemstilling, så skulle der nok komme nogle spændende 
løsningsforslag på bordet. Forslag som du måske ikke selv ville have 
tænkt på.

Det er helt suverænt at opleve en sådan proces, hvor medarbejderne 
begynder at tage ansvar. Og selv om man er leder, så betyder det ikke 
nødvendigvis, at man også er den mest kreative i henhold til enhver 
problemløsning. 
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Ledelse

Sproglige forudsætninger
En anden interessant proces inden for kommunikation er arbejdet med 
sproglige forudsætninger. 

Førnævnte eksempel, hvor medarbejderen kommer og stiller dig et 
spørgsmål, hvor løsningen kunne være, at vedkommende selv skulle 
komme med et bud på en løsning er godt eksempel på, at der arbejdes 
med sproglige forudsætninger. 

Forudsætningen er således, at den pågældende medarbejder selv ville 
kunne finde en god løsning på egen hånd! 

En anden sproglig forudsætning kunne være, at du – som leder – beder 
medarbejderen om at forestille sig, hvordan hverdagen ville se ud, når 
den enkelte problemstilling var løst. 

Prøv at forestil dig, at I er kommet i mål med denne problemstilling 
– hvordan ser hverdagen så ud? Her forudsætter du sprogligt, at medar-
bejderen ville kunne forestille sig et sådant scenarie. Mulighederne er 
utallige, og strategien kræver således bare nogle forudsætninger, som 
kan realisere dine målsætninger!

Hvad er egentlig din erfaring med at arbejde med ledelse på denne 
måde? Og hvad betyder det for dine medarbejderes motivation? 

Hvis du selv er medarbejder, hvad ville det så betyde for dig, hvis din 
leder var mere coach-leder?
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TAK
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Tak

Du har nu stiftet bekendtskab med mine tanker om kommunikation. 
Formålet med at skrive bogen har været, at jeg gerne ville give dig 
nogle af de værktøjer som jeg selv anvender som erhvervscoach i min 
dagligdag. 

Kommunikation er jo et enormt område, og jeg håber, at du vil gøre brug 
af de værktøjer som passer til dig og din virksomhed samt at du vil få 
glæde af dem fremover. 

Tak, fordi du læste med. 

 
Med venlig hilsen 
erhvervscoach, Jesper Dalhus

 

 
PS: Hvis du har brug et godt råd eller en eller anden form for vejledning 
– så er du naturligvis mere end velkommen til at tage fat i mig. 

Du kan læse mere på jemac.dk
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