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Digitaliseringen har skapat nya möjligheter för  
säljaren när det gäller att lära känna sin målgrupp. 
Men de nya säljverktygen ersätter inte människan 
utan ska snarare ses som effektiva hjälpmedel.  
Affärsmannaskap kan inte ersättas av program-
vara och det personliga mötet har aldrig tidigare 
varit viktigare.

Tredje delen i Protosells säljskola handlar om 
hur vi bäst utnyttjar digitaliseringen och digitala 
verktyg.

Digitaliseringen är ett paradigmskifte som  
fullständigt har ritat om kartan för hur man gör 
affärer med varandra. IT, logistik, juridik och  
inte minst försäljning är exempel på funktioner 
som förändrats på grund av det digitala teknik-
språng som gjorts.

Försäljning är inte samma sak idag som för tio 
eller tjugo år sedan. Tack vare internet,  sociala 

medier, stödverktyg som marketing  
automation-mjukvara, har verktygslådan för en 
säljare blivit fantastiskt mycket större.

Nu är det möjligt att se var just dina kunder  
befinner sig i köpbeslutsprocessen. Detta är 
möjligt tack vare ett fiffigt ”poängsystem”, som 
adderar kundernas olika digitala actions, och på  
så sätt talar om var prospektet befinner sig i  
processen.

Kort förklarat innebär det att när din (potentiella) 
kund tar del av och konsumerar din information 
på sociala medier, hemsida, i nyhetsbrev eller 
klickar på annonser, ackumuleras en poängskala 
enligt ett förutbestämt mönster. Detta system gör 
att du kan se var i köpbeslutsprocessen kunden 
är och således kan du också bestämma hur nästa 
interaktion med kunden bör gå till för att komma 
till avslut.

Digitaliseringen och säljet
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Tekniken förbättrar också dina mailfunktioner.  
Du får en bättre spårbarhet på dina mail och  
information om när dina kunder öppnar sina  
offerter eller andra viktiga dokument som  
skickats. Allt för att du på ett mer intuitivt sätt 
skall kunna förstå hur och när du optimalt kan 
kontakta kunden. Klicka här för att få mer  
information.

Effektiva säljverktyg som marketing automation 
gör det möjligt att lägga resurserna på rätt saker 
helt enkelt. Aldrig tidigare har det varit så enkelt 
att kunna kartlägga målgruppens beteenden.

Högre krav på säljaren idag
Men man skall vara medveten om att det nu också 
ställs högre krav på oss säljare när det gäller 
förståelsen för kundernas vardag. Kunden är 
kräsen och i kölvattnet av en ökad konkurrens har 
det samtidigt blivit allt svårare att nå fram till sina 
potentiella köpare.
Du som säljare förväntas kunna leda kunden 
framåt och, som vi pekat på i tidigare nyhetsbrev, 
bör sträva efter att vara en ”thought leader” i 
kundens ögon - någon som målgruppen lyssnar 
på. Ett enkelt mantra att ta efter är att ”utbilda  
innan du säljer”. Du och din organisation bör 
arbeta för att äga en eftersträvansvärd kunskap 
som ni delar med er av till kunderna.

Men kanske viktigast av allt. Vi säljare får aldrig bli 
passiva ordermottagare. Det är lätt hänt att det 
blir lite av ”kejsarens nya kläder” när man talar 
om digitala verktyg som det ”nya” sättet att sälja 
på. Precis som att vi tidigare har jobbat på ett helt 
felaktigt sätt. Det är helt fel att resonera på det 
sättet.

Låt oss ta ett exempel: Du har som strategi att 
arbeta med ”social selling” och du lägger tid på 
att nätverka på sociala plattformar (exempelvis 
LinkedIn), du skapar nya kontakter och gör  
intressanta uppdateringar. Men att tro att  
affärerna kommer flygande tack vare detta räcker 
inte.

För alla som arbetar med relationsförsäljning, 
gäller att aktivt skapa ett relationsbyggande 
forum med de (potentiella) kunderna. Det är här 
poängen kommer: du måste ta en personlig  
kontakt, ringa kunden eller mejla för att komma 
till nästa nivå.

I nästa nivå - när kunden är redo - kan du sedan få 
utrymme för en exklusiv tid med köparen. Då kan 
du fortsätta att stötta kunden i köpbeslutsresan 
med hjälp av din kunskap och erfarenhet (thought 
leadership).

Lyckas du med arbetet att dra nytta av de digitala 
verktyg som finns, samtidigt som du använder din 
expertis och förmåga att entusiasmera och sälja 
då tillhör du framtidens framgångsrika säljare.

Men alla dessa ingredienser krävs. Det är viktigt 
att vara medveten om att mjukvaran aldrig  
ersätter säljaren utan ska snarare ses som ett 
viktigt hjälpmedel.

Idag pratar ”alla” om Marketing Automation  
och Social Selling men långt ifrån alla tillämpar  
metoderna och teknikerna fullt ut.
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För att bli framgångsrik på den digitala arenan 
krävs egentligen två saker:

Att du har något vettigt att säga till din målgrupp. Du måste producera ett innehåll och 
börja kommunicera med dina kunder.1
Du måste förstå dig på hur dina system kan förstärka dina mänskliga attribut som gör dig 
intressant i kundens ögon.2
Var det här intressant?  
Ta del av ProToSells säljskola del 1 och 2 och håll utkik efter del 4, som kommer inom kort.

LADDA NER  
SÄLJSKOLAN 1

LADDA NER  
SÄLJSKOLAN 2

Om Säljskolan 
I Protosells säljskola lyfter vi fram de essentiella delarna i samtidens  
säljprocesser, exempelvis det personliga mötet, hjälpmedel i säljarbetet  
och hur man avslutar en affär.  Säljskolan är en del av Protosell Academy 
där vi kommunicerar vår expert - kunskap och delar med oss av konkreta 
tips som gör dig till en mer framgångsrik säljare. 

Karolina Wallin Brorsson 
VD Protosell AB
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