
TANKER OM
KOMMUNIKATION

Et sammenskriv af nogle af mine  
blogindlæg fra LinkedIn

E R H V E RV S C OA C H  &  N L P  T R Æ N E R
J E S P E R  DA L H U S

MASSER  

AF TIPS, TRICKS  

OG GODE 

VÆRKTØJER  

TIL DIG





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
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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.



3

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.



7

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. 



10

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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Salg er motoren i enhver virksomhed

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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Det kan være kompliceret  

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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