
Betydelsen av kund-
fokuserad kommuni-
kation och försäljning

11.45-12.15
4 oktober 2016

Kundens verklighet
som utgångspunkt
och röd tråd för er

verksamhet



Världen ser annorlunda ut på kundens planhalva
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Vi är inte 
huvudrolls-
innehavare 

utan statister!

Våra produkter
och tjänster
är inte mål

utan medel!



Skilj på behov och lösning när du utvecklar, 
marknadsför och säljer ett erbjudande!
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Behov

Lösning

Hur vi löser
kundens 

behov så 
att kunden

når önskade
resultat

Jobbet kunden
vill ha gjort

Resultaten kunden
• vill uppnå
• är missnöjd med

Utmaningar
och problem
som hindrar 
kunden

© A-focus AB

Behovet ger lösningen relevans 
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FÖRE EFTER

Vad motiverar kunden 
att agera?



Vi måste hjälpa kunden att se den relevanta
skillnaden mellan ”före” och ”efter”
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FÖRE EFTER

POSTIVT

Problemet
med dagens

situation

Möjligheten
lösningen

erbjuder *)

Visionen

LÖSNING

+3

-3
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*) Många teknikorienterade leverantörer undviker problematisering och går direkt på tekniken möjligheter

NEGATIVT

WHY
CHANGE?



Vad avgör om kunden köper eller inte?
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Övervikt mot
“köp”

Nya
möjligheter

Ek. kostnad
Eliminerade

problem

Risk

Upplevda 
uppoffringar

Upplevda 
belöningar

Övervikt mot
status quo
(att avstå)

Totalt
värdeÖka! Minska!Ansträngning



Hur köper kunder när den upplevda kostnaden
och risken med välja fel är hög?

7

Kundernas sätt att köpa har förändrats!
Vad innebär det här för hur vi ska kommunicera med kunden?

Förlorade kunder

WHY
CHANGE
& why now

HOW? WHY YOU?

BehovsinsiktTrigger

Status
quo

Informationsfas Utvärdering Köpbeslut



Vi måste hjälpa kunden förstå varför dagens lösning
inte räcker och vilket värde en ny lösning kan skapa

Hur många frågor måste era kunder få besvarade innan de kan köpa? Vilka?
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WHY
CHANGE
& why now

BehovsinsiktTrigger

Status
quo

Informationsfas Utvärdering Köpbeslut



Vi måste hjälpa kunden förstå hur han/hon ska
göra för att köpa en ny lösning som fyller behovet

Hur många frågor måste era kunder få besvarade innan de kan köpa? Vilka?
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HOW?

BehovsinsiktTrigger

Status
quo

Informationsfas Utvärdering Köpbeslut



Vi måste hjälpa kunden förstå varför han/hon ska 
välja ert erbjudande framför konkurrenternas
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Led kunden till din lösning, inte med lösningen!

Ge inte kunden unika säljargument, ge kunden unika köpmotiv!

• Unika köpmotiv utgår från vad kunden vill åstadkomma och varför
ni erbjuder kunden bättre resultat än alternativen! 

WHY YOU?

BehovsinsiktTrigger

Status
quo

Informationsfas Utvärdering Köpbeslut



Sätten att hjälpa kunden köpa professionaliseras nu snabbt 
Hur kan ni hjälpa kunden köpa på effektivast möjliga sätt?

Push                                          Leverantör       Kund

§ Personlig försäljning (dyrt)

§ Digital marknadsföring
§ E-brev
§ Digital annonsering
§ Vara aktiv på digitala fora

Pull
§ Vara sökbar online
§ Hjälpa kunden köpa genom 

§ Content Marketing
§ Kundtjänst (dyrt)
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Kombinera pull
och push för att 
matcha köp-
processen!

WHY
CHANGE?

HOW?

WHY
YOU?

WHY
CHANGE?

HOW?

WHY
YOU?



SSNf erbjuder sina medlemmar ytterligare kompetensutveckling 

inom kundfokuserad försäljning

Målet är fördjupad insikt, nya tankar och verktyg 

Pilot planeras i november

1-dags utbildning/fördjupat seminarium
5 stadsnät, 10-12 deltagare

I Stockholm

Intresseanmälan till camilla.jonsson@ssnf.org

Sista anmälningsdag 24 oktober
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A-focus AB
08 – 679 99 00
www.a-focus.se
office@a-focus.se

Läs om kundinsiktsstyrd erbjudandeutveckling, marknadsföring 
och försäljning på vår hemsida: http://www.a-focus.se/blogg/


