
 
 

Ser du på deg selv som en selger? Noen nikker som svar på spørsmålet, 
andre ikke. Men mange av oss ønsker å få til avtaler med andre. Dette er 
en bok om nettopp hvordan du skal få en underskrift på den avtalen du 
har lyst på. 
 
Og hvem er så du? Du er nok i en selgende rolle, enten direkte eller mer 
indirekte. Og generelt er du ute etter å bli bedre til å få ting til å skje, til å 
drive ting fremover. Kanskje har du funnet på noe smart, vil 
kommersialisere ideen, og må selge den til en investor? Eller kanskje 
jobber du profesjonelt med salg og har en åpenbar interesse av å bli 
bedre til å få inn avtaler?  
 
Men du kan også være ute etter drømmejobben og innser at du bør tenke 
salgsprosess like mye som søknadsprosess. Eller er du konsulent, ingeniør, 
advokat eller annen fagperson som forstår at kontrakter ikke avgjøres på 
fagstyrke alene? Uansett: Du er en person som ønsker å øke egen 
gjennomføringskraft. 
 

Nøkkelen til kontrakten 
befinner seg i starten av 

salgsprosessen 
 
Tenk på en salgsprosess du er inne i eller har vært inne i: På hvilket 
tidspunkt begynner du å avslutte salget? Altså: Når kommer du til det 
steget som handler om å få underskriften på kontrakten? De fleste vil si 
helt på slutten, for til å begynne med skal man jo bli kjent med kundene 
og forstå hvilke behov de har, så diskutere og finne den beste løsningen. 
Først etter det kan vel avslutningen starte?  
 
Til manges overraskelse skal vi tenke på en annen måte. Det stemmer at 
den fysiske avtalen kommer på slutten av salgsprosessen, men nøkkelen 
til suksessen befinner seg ikke der. Den befinner seg helt i starten av 



salgsprosessen. 
  
  

Å forstå 
beslutningsmyndighet 
 
Nøtt: Vi vet ikke om den vi snakker med, har beslutningsmyndighet 

Du kan være i et jobbintervju, du kan være selger av løsninger eller 
produkter, kanskje er du en fagperson som treffer en kommunal etat som 
vurderer dine løsninger, eller kanskje er du salgssjef som skal være med 
en selger ut til en viktig kunde. Eller du ønsker å selge bedriften din til en 
investor. Så sitter du i et møte der avtalen diskuteres. Men vet du om den 
du snakker med på kundesiden, har beslutningsmyndighet? 
 
Et uttrykk sier at du ikke kan selge til en som ikke kan kjøpe, og dette 
uttrykket kommer fra det virkelige livet. Mange selgere har nemlig trodd 
at den de snakket med var en beslutningstager, men tok feil. I verste fall 
forsøker du å selge til en som ikke har myndighet til å kjøpe, mens 
konkurrenten din snakker med den virkelige beslutningstageren. Vi skal se 
på tre vanlige problemstillinger som har med beslutningsmyndighet hos 
kunde å gjøre: 
 

1 Vi vet ikke om den vi snakker med, har beslutningsmyndighet, men 
må finne ut om det er slik. 
 

2 Vi mistenker at den vi snakker med, ikke har beslutningsmyndighet, 
selv om vedkommende gir inntrykk av å ha det. 
 

3 Vi vet at den vi snakker med, ikke har beslutningsmyndighet. 
Vedkommende er den som vurderer aktuelle leverandører på 
vegne av den virkelige beslutningstageren. Hva nå? 

  
  



Ikke bli slaven som jobber for kongen 
 
Noen ganger befinner vi oss i en salgssituasjon der vi jobber hardt, men 
sliter med å få respons fra kunden. Faktisk er dette en klassiker i 
salgsprosesser. Du møter en mulig kunde og bedømmer situasjonen som 
såpass spennende at du tenker at dette kan ende opp med en fin avtale. 
Kunden viser interesse for det du står for. Dere blir enige om at du skal 
sende over en skisse med noen foreløpige løsningsforslag. Du jobber frem 
det som er lovet, og sender det til kunden. 
 
Noen dager senere ringer du for å følge opp. Og kunden satte pris på det 
du sendte, men vil gjerne se noen alternativer. Dere blir enige om at du 
kikker på saken en gang til. Som sagt så gjort. I neste samtale skjer det 
samme: Det du sendte, var interessant, men igjen kan det kanskje finnes 
gode alternativer – så kunden spør om du kan sende over noe mer. 
  
Ser du hva som skjer? Du jobber, mens kunden ikke gjør særlig annet enn 
å vente på deg. Du er blitt slaven som jobber for kongen. 
Noen vil mene at slik må det være, for skal ikke selgeren slave litt for 
kunden? Problemet med dette sett fra vår side som selgere, er at 
samarbeidet er satt opp helt feil. Ved at du kun «gir» og kunden kun 
«får», har du gitt initiativet fra deg, du opptrer i en underlegen rolle.  
 
Problemet er senere å ta dette initiativet tilbake. Starter du som en slave, 
er det lett at du også fortsetter som en slave. Og på slutten av 
salgsprosessen skal du jo be kunden underskrive på avtalen med deg, da 
trengs en viss autoritet og initiativ. En slave har ingen av delene. 
  
  

 
 

 



 

 

 

 

Det første møtet viktigere enn det 
siste 
Det første møtet i en salgsprosess er altså det aller viktigste – også med 
tanke på hva som skal skje på slutten av den samme prosessen. Å være 
god til å lukke kontrakter har derved minimalt med eventuelle salgstriks 
eller press på slutten av en salgsprosess å gjøre. Det bør også ha lite med 
prisjustering å gjøre, selv om prisdiskusjon ofte dukker opp på dette 
tidspunktet. 
  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Hva er det å bli best på salg? 
Å bli best på salg handler om å bli best på det som er viktigst i salg. Og hva 
er det? Det viktigste i salg er å få inn avtalene. For uten disse har vi 
ingenting. Å bli best på salg handler derfor om å bli best på det som er 
viktigst for å oppnå akkurat dette målet. Og det er det denne boka 
handler om. Du skal bli best på de ni prinsippene som er aller viktigst for 
nettopp å få inn kontrakter med kundene dine. 

Det meste er salg 
For å sette tonen litt: Hva med å tenke på enda mer av det du forsøker å 
få til, som en salgsprosess? For kan du ikke se på mange jobbprosesser 
som et salg? Du skal jo selge ideene dine i konkurranse med andre ideer. 
Hva om du søker en jobb? Er ikke dette salg hvor du selv er produktet og 
har konkurrenter? Eller må du pent tenke at dette er en prosess andre har 
skapt, og som du kun reaktivt kan være med på så godt du makter? Hva 
om du har funnet på noe smart og forsøker å lokke en investor med på 
laget? Hva eksakt gjør du for at det er deg som lander kontrakten med 
investoren – og ikke konkurrenten din, som har en lignende idé? Og når 
du så har bestemt deg for at du er i en salgsprosess, hvem tenker du er 
sjefen for å drive ting fremover? 
  
  

Antagelser, fremgangens verste fiende 
Snart skal vi inn i kapitlene og lære hvordan vi best mulig driver en 
salgsprosess fremover og inn i mål. Vi skal lære mange gode spørsmål og 
effektive teknikker. Da må vi være spesifikke og basere oss på fakta. Men 
det er lett å trå feil. Jeg tenker nå på en feil vi ofte gjør i salg, nemlig å 
basere oss på antagelser. 
For har det slått deg hvor lett vi antar ting? Vi antar kanskje at den vi 
snakker med på kundesiden, er beslutningstager, vi antar at vi vet hva 



kunden legger vekt på ved valg av leverandør, eller vi antar at vi vet hva 
kunden tenker om prisen på løsningene våre. Og sier noen at det haster, 
så kaster vi alt vi har i hendene, og setter i gang i stedet for å sjekke hva 
den andre mener. Betyr «haster» fem minutter eller to dager? Problemet 
med antagelsene er at de oftest ikke stemmer. Men tror vi de er fakta, da 
dobbeltsjekker vi ikke og legger antagelsen til grunn for videre jobbing. Da 
kan retningen i salgsprosessen bli helt feil. 
Hovedproblemet med antagelser er ikke at vi av og til bruker dem, men at 
vi ikke vet at vi bruker dem. Vi må vite når vi vet – og når vi antar. Dette 
med å anta mer enn å vite er kanskje den største fellen vi kan løpe inn i, i 
all form for salgsdialog, og jeg skal minne deg på dette flere ganger 
gjennom boka. 


