
The Challenger Sale–Cheat sheet

En guide till dig som vill vinna fler affärer! 

När man var klar kunde man tydligt utläsa att säljarnas framgång inte hade någonting alls att göra med 

ekonomin utan att det istället berodde på att de svarade på kundernas behov på ett helt nytt sätt: de 

pressade kunderna att tänka och agera annorlunda. I boken The Challenger Sale förklarar författarna 

Matthew Dixon och Brent Adamson denna annorlunda försäljningsstrategi, hur man replikerar den och 

varför framgångsrik försäljning idag - oavsett om det är i en bra eller dålig ekonomi - beror på just 

detta.

I denna guide ger jag dig några av de viktigaste nycklarna till hur du säljer som en Challenger!

Hoppas du gillar guiden!

Bästa hälsningar / Jakob 

www.jakobroos.com

Bakgrund

Under lågkonjunkturen 2008 - 2009 dök försäljningen i botten för de flesta säljare. Ändå lyckades en 

handfull säljare prestera bra resultat trots nedgången. Forskare vid rådgivningsföretaget CEB valde då 

att kika närmre på just dessa säljares nycklar/metoder för att lyckas sälja trots dåliga tider. Man gjorde 

en omfattande kartläggning av tusentals säljare i olika företag runt om i världen.
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Kännetecken för en Challenger

Nästan 40% av alla högpresterande säljare i studien var Challengers. När man skapade

säljmetodiken ”The Chalenger Sale” analyserade man 44 olika utmärkande egenskaper och 6 av 

dessa definierade en säljare som en Challenger:

• Erbjuder kunden unika perspektiv

• Har starka kommunikationsförmågor

• Känner till kundens viktigaste drivkrafter 

• Känner till de ekonomiska drivkrafterna för kundens verksamhet

• Är bekväm att diskutera pengar

• Vågar utmana kunden

Dessa egenskaper återspeglar tre viktiga förmågor som definierar The Challenger-säljmetoden:

1) Teach: Med sitt unika perspektiv på kundens affär och med sin vassa kommunikationsförmåga kan 

en Challenger utbilda sina kunder under säljsamtalet och på så sätt differentiera sig från sina 

konkurenter.

2) Tailor: Eftersom de känner till kundens drivkrafter och behov, kan de skräddarsy sina insikter

utefter vem de träffar och på så sätt leverera rätt budskap till rätt person.

3) Take Control: De kan ta kontroll över samtalet eftersom de är bekväma med att diskutera pengar 

och att utmana kunden perspektiv.

Det här är de 3 grundläggande förmågorna hos en Challenger och det vi på kommande sidor ska 

kika lite närmre på.
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Detta gör du effektivt genom att dela med dig av insikter som utmanar kundens perspektiv i en viktig 

fråga. Insikten påvisar ett problem som kunden inte visste att de hade, eller framhäver bristerna i andra 

tillvägagångssätt. Reaktionen du går efter är, "Jag har aldrig tänkt på det så förut" - inte ”jag håller helt 

med", vilket signalerar enighet men inte ny insikt.

Det är viktigt att koppla nyckelinsikten till styrkan i ditt företag. Det problem som du framhäver bör 

nämligen vara ett som ditt företag löser bättre än någon annan på marknaden. Annars kommer 

kunden att ta din insikt och söka efter andra leverantörer, och då har du bara gett dem gratis 

konsultation utan att generera försäljning.

En effektiv insiktskonversation följer sex steg:

1. Uppvärmningen: Presentera din bedömning av kundens nyckelfrågor baserat på vad du har sett 

hos liknande företag och få kundens reaktion.

2. ”Reframing”: Erbjud en ny insikt som kopplar frågorna till ett större problem eller en större 

möjlighet. Gå inte i detalj - ge bara rubriken för att väcka kundens nyfikenhet.

3. ”Rationell drunkning”: Presentera data för att bygga ditt case till varför ditt nya sätt att skildra 

problemet förtjänar kundens övervägande. Utsätt kunden för "rationell drunkning" - det vill säga 

presentera motiveringen för ett nytt tillvägagångssätt på ett sätt som gör kunden aningen 

obekväm.

4. Emotionell påverkan: Se till att kunden knyter an känslomässigt till frågan. Berätta en historia om 

ett annat företag som tänkte på samma sätt som kunden, som inte agerade och pga. det fick lida 

på ett eller annat sätt.

5. Ett nytt sätt: Se över och redogör för vad som krävs för att kunden ska kunna lösa problemet. 

Visa hur mycket bättre deras liv skulle vara om de agerade annorlunda och på ett nytt sätt. 

Kunden måste acceptera ditt nya tillvägagångsätt innan han/hon köper din lösning.

6. Din lösning: Visa att ditt företags lösning är svaret. Förklara specifikt hur ditt företag är bäst 

positionerat för att leverera den lösning de har gått med på att använda.
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Teach (Ge insikter / utbilda)

I klassisk försäljning lär man sig som säljare att vara utredare: att 

ställa frågor och att utifrån kundens svar om vad som är viktigast för 

dem, erbjuda dem en bra lösningar. Challenger-metoden innebär 

att du istället för att undersöka, utbildar kunden
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Tailor

Bästa sättet att bygga det omfattande samförstånd som krävs för att vinna en affär är att skräddarsy 

dina insikter så att de intresserar och fastnar hos respektive kund.

För att skräddarsy ett budskap till en viss kund måste säljaren förstå:

❑ Kundens specifika affärsprioriteringar

❑ Resultaten som personen bryr sig mest om

❑ Resultaten de måste leverera (hur deras prestation mäts)

❑ De ekonomiska drivkrafterna som påverkar dessa resultat

Till exempel, om en säljare pratar med marknadschefen, skräddarsyr han/hon sitt budskap till 

marknadschefens prioriteringar. Ska han/hon sedan prata med IT-chefen så skräddarsyr han/hon sitt 

budskap efter IT-chefen, som har en helt annan uppsättning prioriteringar.

Take Control

Att vara självsäker eller ta kontroll betyder inte att vara aggressiv eller irriterande; 

det betyder att representanten står fast när kunden trycker tillbaka. 

En Challenger tar kontrollen på två olika sätt.

1. De styr diskussionen om prissättning och pengar i allmänhet. Repen ger inte efter för begäran om 

10% rabatt, utan fokuserar istället konversationen på värdet av leverantörens erbjudande snarare 

än pris.

2. De utmanar kundens tänkande och pressar kunden att fatta ett beslut snabbare för att motverka 

trögheten som kan stoppa beslut på obestämd tid. För att hantera motvilja (riskaversion) flyttar 

Challenger kunder ut ur sin komfortzon genom att presentera saker från ett annat perspektiv.

Precis som du inte kan vara en effektiv lärare utan att pusha/utmana dina elever, kan du inte lära 

kunder utan att pusha/utmana dem att tänka och handla annorlunda. Säljare kommando från start, 

alltid med ett specifikt mål i åtanke.
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