
SLUTA SÄLJ! 
  

Till den offentliga sektorn 



”No hustle Sir” 

No Hustle Sir 



Du är bra på det du gör  
och är framgångsrik  

Du behöver inte sälja! 



Forskning  

Akademisk, HBS och EIPM  
 

Empirisk, Affärsakademiens  
flera tusen kundintervjuer 



VARFÖR SLUTA SÄLJA? 

Tre huvudanledningar 



1. Det är inte efterfrågat 

Alla vill Köpa – Ingen vill bli Såld till 



2. Det kostar för mycket 

Tid, pengar, resurser 



3. Det skapar missnöje 

Kunder är trötta och känner obehag 

Leverantörer känner obehag 

Vi vill inte upplevas som säljare 



Vad man gör då? 

• Lyssna!!! 

• Reflektera 

• Pratat med kunderna,  

utifrån kundernas agenda 

 

 



De är människor!!!! 



Även om de är upphandlare! 

• De kan sitt jobb 

• De har sina rutiner 

• De har problem 

• De behöver stöd 

• De behöver känna att 
de är duktiga 



Dialog är efterfrågat……. 

”Att få köpare och säljare att mötas i tidig dialog 
inför upphandlingarna skapar goda 
förutsättningar för att främja innovationer och 
att utveckla de offentliga verksamheterna”,  
 
Ann-Christin Nykvist 
Generaldirektör Upphandlingsmyndigheten. 
 

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/aktuellt/tidig-dialog-framjar-innovationer/ 



Hur gör man då? 



Motiverande samtal   

MI (motivational interviewing) är en 

samtalsmetod som används i 

rådgivning och behandling för att 

underlätta förändringsprocesser. 

  

Den fungerar även i affärslivet! 
 



MI i miniformat… 

• Bekräfta 

• Öppna frågor 

• Reflektera 

• Summera 

• ------------------ 

• Förändringsprat 

ENKELT, MEN DET KRÄVER ÅR AV TRÄNING!!!! 



Tillbaka till forskningen 

15 miljoner människor i USA jobbade med 

telemarketing 2013 

 

2014 var de 12 miljoner 

 

Innan årets slut räknar man med att vara nere i 

3 miljoner! 



Säljarens traditionella motorväg 
Paketera Presentera Promota Övertyga 



Vinnarna på den nya 
intäktsmotorvägen 

• Order-
mottagare 

• Frontline-
personal 

• Reklama-
tionsfolk 

• På nätet 

 

• KAM 

• BM 

• Experter 

• Rådgivare 

• Kvalitets-
säkrare 

• Utbildare 

• Coacher 

 



Egenskaperna på den nya 
intäktsmotorvägen 

• Tillgänglighet 

• Enkelhet 

• Snabbhet 

• Glädje 

• Engagemang 

• Lyhördhet 

• Framtidsfokus 

• Samarbetsförmåga 

• Ledaregenskaper 

• Kvalitets-
medvetenhet 

 



Sammanfattning 

Sluta sälj! 

Det är inte efterfrågat, inte lönsamt 
och inte tillfredsställande för varken 

kund eller medarbetarna eller dig själv 



Sammanfattning 

Kunder vill köpa 
Det enda du behöver göra är att hitta 

deras agenda, följa deras mål och göra det 
enkelt för dem att fatta sina egna beslut 



Frågor!  



Mer information 

www.affarsakademien.se 

joakim@affarsakademien.se 

070-582 44 63 

http://www.affarsakademien.se/
mailto:joakim@affarsakademien.se


TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN! 


