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försäljning

För personliga säljbesök finns 
det i grunden bara tre vägar att 
nå framgång i förhållande till 

konkurrenterna: Fler besök, rätt besök 
och bättre besök. Eller omskrivet: ökad 
besökskvantitet, bättre targeting och 
högre besökskvalitet.

Boken ”Att sälja medicin” samman-
fattar mina 40-åriga erfarenheter från 
intervjuer med sjukvårdspersonal och 
träningstillfällen med säljare inom det 
medicinska området. Syftet med boken 
är att ge säljare och marknadsförare 
vägledning när det gäller det ”tredje 
benet”, det vill säga att nå en så hög 
besökskvalitet som möjligt och därmed 
få ut maximalt av den tid man har till 
förfogande under själva kundbesöket. 
Boken består av tretton kapitel där 

grundläggande säljfilosofi, frågetek-
nik, kroppsspråk, behovsanalys, sälj-
samtalets struktur och hantering av 
invändningar är några av de centrala 
delarna. Denna artikel fokuserar på 
några av grundbultarna. 

Övertygelse kommer inifrån

För att försäljning av läkemedel eller 
medicinteknisk utrustning ska vara 
framgångsrik på lång sikt, krävs det 
att kunden är övertygad om att det är 
en bra affär för sjukvården, patienter-

 Hur höjer man kvaliteten på personliga säljbesök hos sjukvårdspersonal? I denna 
artikel av Karl-Gunnar Persson får den som är intresserad av ökad försäljning 
förslag på konkreta åtgärder som förbättrar effektiviteten i säljarbetet.
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   Att 
sälja 
  medicin
na och/eller kunden själv. Detta gäl-
ler oavsett om det ”bara” handlar om 
att prova en ny behandling på några 
enstaka patienter för att skaffa sig er-
farenhet, eller om det handlar om ett 
omfattande inköp av en ny röntgenut-
rustning för miljontals kronor.

Som säljare är det därför centralt att 
förvissa sig om att kunden verkligen är 
övertygad om ”affärens” förträfflighet. 
Och detta görs oöverträffat bäst om 
kunden under säljsamtalet får tillfällen 
till eftertanke – och samtidigt upp-
muntras att kommentera de potentiella 
fördelarna i relation till aktualiserade 
problem med den ”gamla” behandling-
en eller utrustningen. 

För den som tror behövs inga 

bevis – och för den som inte tror 

hjälper inga bevis

Vid försäljning av ett läkemedel bygger 
informationen oftast på två huvudmo-
ment: Beskrivning av verkningsme-
kanismen och redovisning av resultat 
från kliniska studier.

Och här ägnar många säljare huvud-
delen av besökstiden åt att redovisa 
studieresultat och endast en mindre 
del åt verkningsmekanismen. Det bör 
istället vara tvärtom, eftersom det är 
verkningsmekanismen eller den bak-
omliggande hypotesen som har poten-
tial att bygga tron på att produkten har 
unika fördelar, medan kliniska resultat 

primärt är till för att bekräfta att detta 
stämmer. Utan tro ingen långsiktig för-
säljning!

Givetvis är det ultimata att både ha 
en bra hypotes, till exempel i form av 
en tilltalande verkningsmekanism, och 
välkontrollerade studier som verifierar 
att preparatet, hjälpmedlet eller utrust-
ningen fungerar. Men i valet mellan en 
bra hypotes och bra studie är hypote-
sen alltid det mest centrala för en 
marknadsförare. Kan man inte trovär-
digt förklara varför ett visst kliniskt 
resultat uppnås i studier, så står man 
sig slätt.

Personlighet som säljer

Intresse för kunden. Ingen säljare kan 
bli långsiktigt framgångsrik om han 
eller hon inte är behovsrelaterad. Men 
eftersom olika individer har olika be-
hov – även inom samma målgrupp – 
krävs det att man frågar den enskilda 
kunden om vilka behov han eller hon 
upplever, eller att man ställer frågor 

Men i valet mellan en bra hypotes och 
bra studie är hypotesen alltid det mest 

centrala för en marknadsförare.
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försäljning

på ett sådant sätt att kunden blir med-
veten om vilka behov han eller hon 
egentligen har. Trots detta kan de flesta 
säljsamtal inom det medicinska områ-
det beskrivas som en lång säljmonolog 
med en mycket begränsad behovs-
analys och diskussion. Att säljaren på 
detta sätt pratar om saker som är helt 
eller delvis oväsentliga för kunden, är 
inte bara ineffektivt och slöseri med 
tiden, han eller hon riskerar dessutom 
att uppfattas som tjatig och tråkig. 

Alla har väl varit med om en själv-
upptagen pratande person på ett ming-
elparty eller middag som helt saknat 
intresse för sin omgivning. Han eller 
hon är motsatsen till en älskvärd per-
son som uppriktigt visar intresse för 
vad andra tycker, tänker eller gör. Säl-
jarens förmåga att bli omtyckt och byg-
ga positiva relationer, är näst intill av-
görande för att kunden ska ha lust att 
träffas på nytt och lyssna på vad sälja-
ren har att erbjuda. Och vägen dit 
handlar i hög grad om att visa ett upp-
riktigt intresse för kunden. 

Självupptagna pratkvarnar blir ald-
rig omtyckta. Det blir istället den som 
frågar efter vad andra har för uppfatt-
ningar, erfarenheter och önskemål. 
Kombineras detta med ett uppmärk-
samt aktivt lyssnande med uppskat-
tande kroppsspråk i form av ansiktsut-
tryck, nickar och små inpass, blir man 
snabbt en uppskattad och omtyckt 
samtalspartner som gärna får komma 
på återbesök. Alla människor tycker 
om att bli tillfrågade och nästan alla 
gillar att prata. En säljare som ställer 

frågor och visar intresse för kunden 
blir därför inte bara mer framgångsrik, 
han eller hon blir också omtyckt och 
uppskattad av kunderna.

Envishet = målinriktning. Alla verk-
ligt framgångsrika människor är in-

riktade mot klart definierade mål, 
samtidigt som tanken på att ge upp är 
avlägsen. För säljare inom det medi-
cinska området är denna inställning 

förutsättningen för att i grunden vilja 
behärska sjukdomslära, produkter, 
säljsamtal och säljteknik – så även för 
viljan att nå kvantitativa mål, till ex-
empel när det gäller antalet kundbesök 
och utbildningsaktiviteter. 

För att som säljare nå en hög profes-
sionell nivå räcker det därför inte med 
talang och kunskap. Ingen blir riktigt 
framgångsrik utan en stor portion en-
vishet, som yttrar sig i en vilja att ald-
rig ge upp oavsett hur säljförutsätt-
ningarna eller konkurrenssituationen 
ser ut. 

Alla vill bli tillfrågade men ingen 

vill bli förhörd

Rent generellt är de allra flesta säljare 
ganska bra på att hålla föredrag, det 
vill säga monolog, medan andelen med 
en väl utvecklad frågeteknik är rela-
tivt liten. Dessvärre är just en väl ut-
vecklad och genomtänkt frågeteknik, 
det som i första hand skiljer skickliga 
och framgångsrika säljare från mindre 
framgångsrika ”informatörer”. Att in-

ledningsvis få till en bra diskussion, 
för att kartlägga var kunden befinner 
sig vad gäller kunskaper, attityder och 
beteenden, är avgörande för att rätt 

En säljare som ställer frågor och visar 
intresse för kunden blir därför inte 

bara mer framgångsrik, han eller hon blir 
också omtyckt och uppskattad av kunderna.
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kunna anpassa behovsutveckling, pro-
duktinformation och säljargument i 
syfte att få ut maximal effekt av säljbe-
söket. Och här handlar det inte enbart 
om att formulera frågorna optimalt, 
utan även att prioritera rätt mellan 
tänkbara behovsområden.

Problemet är att säljare inom det 
medicinska området ofta upplever svå-
righeter med att få kunderna att svara 
på frågor och att få till en bra diskus-
sion – inte minst vid gruppbesök. Och 
det är inte ovanligt att 90 procent eller 
mer av tiden under ett säljbesök ägnas 
åt information via envägskommunika-
tion, medan endast en bråkdel används 
för kartläggning och behovsutveck-
ling. Den omvända relationen är att 
kräva för mycket, men ett balanserat 
informationsutbyte på 50/50 av tiden 
är ett rimligt mål.

En outvecklad eller begränsad frå-
geteknik är grunden till de upplevda 
svårigheterna med att få till en kund-
diskussion som är givande för båda 
parter. Det stämmer nämligen inte att 
läkare eller annan sjukvårdspersonal 
generellt sett skulle vara ovilligt in-
ställda till en diskussion med represen-
tanter från industrin. Nästan alla 
människor tycker om att diskutera frå-
gor inom områden där man har kun-
skap eller kompetens – däremot tycker 
ingen om att bli utfrågad eller förhörd. 

Ett centralt kapitel i boken ägnas 
därför åt praktiskt tillämpad frågetek-
nik uppdelad i sju definierade katego-
rier:

• Öppna och slutna frågor
• Ge något först
• Mjuka formuleringar
• Ge alternativ för att underlätta 

svar
• Förberedande fråga för att under-

lätta svar 
• Ett argument följs alltid av fråga 

för accept
• Reflekterande och styrande frågor; 

Om-tekniken

Modigt beteende 

En värdefull insikt i kommunikation, 
är att det nästan alltid är viktigare hur 
en sak presenteras, än vad som sägs. 
Om inte åhörarna eller kunderna lyss-
nar på och förstår vad man har att säga, 
så är man en förlorare oavsett hur rätt 
i sak man än har. 

De flesta av oss har alltför ofta suttit 
på föreläsningar eller lyssnat till pre-
sentationer där säljaren, läraren eller 
föreläsaren efter hand fått oss att tappa 
intresset. Och detta har hänt trots att 
temat för presentationen egentligen 
skulle kunnat vara intressant. Proble-
met uppstår oftast på grund av brist på 
variation från säljarens eller presenta-
törens sida. Vi människor står i läng-
den inte ut med enformighet, utan väl-
jer det som engagerar, roar eller lockar 
oss. 

En framgångsrik variation finns 
dessbättre lättillgänglig i form av rela-
tivt enkla kroppsspråkstekniker som 
vi kan kalla modigt beteende. Modigt 
eftersom många av oss är alltför försik-
tiga med, eller rent av rädda för, att an-
vända kroppsspråket fullt ut.

En professionell kombination av 
öppna gester, ögonkontakt, pausering, 
varierat tempo och röstläge samt byte 
av kroppsposition, gör varje presenta-
tion eller säljbesök ”njutbar” för kun-
derna. Finns det dessutom en bra mix 
av humor och allvar så blir det hela oe-
motståndligt. Grundtonen ska förstås 
alltid vara allvarlig, men den bör top-
pas med en lagom portion humor för 
variationens och underhållningens 
skull.

Säljbilder ska vara till hjälp 

– inte stjälp 

I ambitionen att få en kund övertygad 
om en viss produkts förträfflighet, så 
är säljarens förmåga att få kunden att 
själv dra denna slutsats det mest cent-
rala. Säljbilder, säljhjälpmedel och bild-
spel som primärt är avsedda att vara 

en hjälp för säljaren i detta arbete, får 
därför inte vara utformade som själv-
spelande pianon där produktloggor, 
fördelar och säljargument radas på 
varandra i ett banalt försök att krossa 
kunden med argument.

Kan en säljare få kunden att själv ut-
tala en eftersökt slutsats från till exem-
pel en klinisk studie, om den redan 
skrivits i pannan på honom eller hen-
ne? Nej, hjälpmedel för säljare ska vara 
rena från argument och konklusioner, 
och istället enbart innehålla den nöd-
vändiga sakliga informationen.

Ett säljsamtal består av fem moment. 
Dessa är givetvis starkt kopplade till 
varandra, men vart och ett har speci-
fika syften och mål.

I      Inledning
II     Bakgrundsinformation
III    Behovsanalys och behovs -  
  utveckling
IV    Information och argumentation
V     Överenskommelse och avslut

I boken ”Att sälja medicin” penetreras 
alla fem delarna i detalj, såväl vad gäl-
ler enskilda mål som förslag på upp-
lägg. På detta begränsade utrymme 
väljer jag att kommentera det andra 
steget, det vill säga bakgrundsinfor-
mation, eftersom det steget saknas i 
många säljsamtal.

Erfarenheten talar för att man ge-
nom att först ”ge något innan man stäl-
ler första frågan”, krattar manegen för 
den önskade diskussionen. För att för-
bereda kunderna på en diskussion, re-
kommenderas därför starkt att man 
startar behovsanalysen med någon 
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form av relevant bakgrundsinforma-
tion innan den första kritiska frågan 
ställs. 

Vid lanseringen av ett rökavvänj-
ningsmedel skulle man till exempel 
kunna använda sig av den komiska, 
men ändå i grunden allvarliga, bilden 
på föregående sida, och efter en inle-
dande paus säga: ”Bilden kanske talar för 
sig själv, men det kan inte vara lätt att som 
läkare försöka få patienten att avstå från 
det som han eller hon tycker allra mest om. 
Och rökavvänjning är ju dokumenterat som 
mycket svårt, eller vad säger ni?”

Därigenom har man öppnat upp för 
en diskussion om rökavvänjning och 
vilka medel eller metoder som kunder-
na för närvarande tillämpar. Andra ex-
empel på principen ”att först ge innan 
man ställer första frågan”, är att inleda 
med en kort presentation av resultat 

från någon aktuell undersökning, som 
berör de behov eller problem som säl-
jaren vill ha fokus på under säljbesö-
ket. Det kan exempelvis vara en rap-
port från någon myndighet eller spe-
cialistgrupp, eller en enkätundersök-
ning från något opinionsinstitut. 

Behovet av säljträning

Den tid som en säljare lägger ner på sin 
förkovran i säljteknik är den bästa in-
vestering han eller hon kan göra. Pro-
dukter kommer och går, men värdet av 
individuell säljkompetens består. 

För att en säljare till fullo ska kunna 
spela ut sin personlighet, sitt kropps-
språk och sitt engagemang, krävs att 
han eller hon är tillräckligt tränad för 
att kunna agera extrovert. Det innebär 
att säljmanus, produktbeskrivningar, 
förberedda frågor och kroppsspråk 

måste vara tränade in i ryggmärgen. I 
annat fall blir säljaren ofelbart intro-
vert och kroppsspråket hämmat.

Rom byggdes inte på en dag och det 
tar lång tid att utvecklas till professio-
nell säljare. Alla former av förvärvad 
och bibehållen skicklighet – oavsett om 
det handlar om försäljning, golf eller 
pianospel – bygger på koncentrerad 
mängdträning. Inom det medicinska 
området lägger flertalet säljare ner be-
tydligt mer tid på kunskapsinhämt-
ning om produkter och sjukdomslära, 
än på hur man genom säljteknik kan 
omsätta sina kunskaper till professio-
nellt agerande. 

”Att sälja medicin” är skriven för att 
stimulera företag och säljare att i högre 
grad prioritera säljträning, och att ge 
praktisk vägledning när det gäller att 
nå så hög besökskvalitet som möjligt 
under kundbesöket.

KARL-GUNNAR PERSSON
KG Persson Consulting AB

För att en säljare till fullo ska kunna 
spela ut sin personlighet, sitt kropps-

språk och sitt engagemang, krävs att han 
eller hon är tillräckligt tränad för att kunna 
agera extrovert.

försäljning
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