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Abstract 

I dette paper undersøger vi hvilke ændringer, der er sket i B2B salgsprocessen som følge af COVID-

19 pandemien samt undersøger, hvilke salgskompetencer morgendagens sælger skal have. 

Referencerammen er de syv optimeringsmuligheder for styrkelse af salg og vækst i danske 

virksomheder som projektet Morgendagens Salg & Salgsledelse har identificeret. (Bjerre, Jensen, & 

Lassen, 2020)  

Vores undersøgelse er gennemført dels gennem en litteraturgennemgang med litteratur fra 2020-2021 

i relation til salgsprocesser og salgskompetencer samt dels gennem kvalitative interview med sælgere, 

salgsledere og indkøbere. Vi har fundet frem til otte hovedgrupper af kompetencer, som er af 

afgørende betydning for morgendagens sælger.  

Som vist i figur 1 er hovedgrupperne indplaceret og prioriteret efter en vægtning af respondenternes 

svar samt analyse af litteraturen. Til slut i artiklen har vi peget på områder, der kan være genstandsfelt 

for yderligere forskning.     

 

Morgendagens salgskompetencer i prioriteret rækkefølge  

1. Det vigtigste er den menneskelige faktor 

✓ Kunne ”læse” mennesker – være menneskekender  

✓ Evnen til at opbygge og vedligeholde relationer  

✓ Ærlighed og ordentlighed  

2. Anvende digitale platforme og salgsværktøjer 

✓ Have gode digitale salgs- og marketingkompetencer for at kunne bruge flere platforme og 

teknologier som Teams, AI, video, social selling osv.   

✓ Have kompetencer til at kunne kommunikere korrekt gennem digitale kanaler og fx bruge 

kropssprog og mimik  

✓ Kunne indsamle og bruge data samt kunne samarbejde med hele organisationen om at 

skabe værdi ud fra disse data   

✓ Kunne analysere kunderne ved hjælp af digitale værktøjer som CRM-systemer og bruge 

dette i salgsarbejdet 

3. Identificere og sætte kundens behov i spil 

✓ Kende kunderejsen og kundens touchpoints med sælgers virksomhed   

✓ Kunne identificere og tilpasse sig det sted, kunden er på kunderejsen – høj grad af 

behovsafdækning  

✓ Kunne bruge denne viden aktivt i salgsdialogen og kommunikationen med kunden  

4. Veluddannet med viden inden for strategi og forretningsmodeller  

✓ Stor forretningsforståelse på både strategisk, taktisk og operationelt niveau  

✓ Merkantil uddannelse samt faglig uddannelse/erfaring  

✓ Evnen til at kunne kommunikere på mange niveauer i rollen som sparringspartner  

5. Være en teamplayer  

✓ Være en teamplayer og kunne arbejde sammen med alle interne og eksterne interessenter 

✓ Kommunikere med mange typer/roller både eksternt og internt  

✓ Have en central rolle som projektleder i et team af specialister  

6. At kunne sparre med salgsledelsen 

✓ Kunne bryde vaner i gamle salgsorganisationer i samarbejde med ledelsen 

✓ I højere grad samarbejde med sin leder om de konkrete kunder og sager  

✓ I større grad arbejde efter lead KPI’er 
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7. Skabe værdi for kundens virksomhed 

✓ Være en ressource for kunden og kundens virksomhed 

✓ Være en sparringspartner i forhold til forretningsudvikling  

✓ Bidrage med ny viden og trends samt træne forhandlerne i dette  

8. Bruge salgsressourcerne optimalt  

✓ I større grad kunne udvælge, opsøge og kvalificere kundeemner  

✓ Bruge tiden effektivt, når sælgeren er i kontakt med kunden 

✓ Have en høj grad af struktur i en hybrid mødestruktur samt kunne forberede sig til kortere 

og hyppigere møder 

Figur 1: Morgendagens salgskompetencer 

 
Introduktion 

Måden at sælge på samt måden at være professionel B2B-sælger på, har i de seneste år ændret sig. 

Både sælgerens rolle som sparringspartner med kunden, men også den stigende grad af digitalisering 

og online salgsmøder, som ikke mindst Corona-krisen har sat turbo på, har ændret salgsprocessen. 

Dette har betydet, at de salgskompetencer, den hidtidige sælger har været i besiddelse af, er ændret, 

og at nye kompetencer er blevet nødvendige. Baggrunden for denne artikel er derfor at belyse, hvilke 

salgskompetencer morgendagens sælger skal være i besiddelse af.  

Inspirationen til artiklen har været projektet Morgendagens Salg & Salgsledelse fra 2019, der er 

Danmarks hidtil største undersøgelse om salg og salgsledelse. (Bjerre, Jensen, & Lassen, 2020, s. 

17), 

I marts 2020 lukkede Danmark sammen med resten af verden ned pga. COVID-19 pandemien. Dette 

fik store konsekvenser for erhvervslivet og derfor også for salget og sælgere. Vi undersøger, hvordan 

B2B salgsprocessen har ændret sig, særligt efter udbruddet af Corona pandemien, samt hvordan 

dette har ændret de kompetencer, som morgendagens sælger skal være i besiddelse af.  

Formålet med denne artikel er derfor at finde frem til: 

 

”Hvilke salgskompetencer skal morgendagens B2B sælgere  

være i besiddelse af post-COVID-19?” 

 

Målgruppen for artiklen er bred. Virksomheder, sælgere og studerende, der beskæftiger sig med salg 

vil med fordel kunne læse konklusionerne og få viden om morgendagens salgskompetencer, så de 

kan agere efter dette.  

Målgruppen er også de merkantile uddannelsesinstitutioner i forhold til den fremtidige læring og 

undervisnings-tilrettelæggelse på salgsuddannelser, herunder ikke mindst businessuddannelserne på 

UCN, hvor vi ønsker, at den praksisnære viden, baseret på praksisnær forskning, løbende og 

kontinuerligt skal inkorporeres i undervisningen.  
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Metode  

Morgendagens Salg & Salgsledelse har identificeret de syv største salgsudfordringer. (Bjerre, Jensen, 

& Lassen, 2020) Projektet forholder sig ikke konkret til de salgskompetencer, en sælger skal have. 

Derfor bruger vi som referenceramme figur 3, hvori vi har udvidet de syv optimeringsmuligheder og 

salgsdyder med en fortolkning af de overordnede salgskompetencer, som disse salgsdyder 

forudsætter. Dette er beskrevet i vores afsnit 1: Fra salgsdyder til kompetencer.  

Gennem kvalitative interview, afsnit 2: Interviewundersøgelse, samt litteraturgennemgang, 

afsnit 3: Litteraturgennemgang, har vi indsamlet data. Dernæst har vi gennem analyse af indsamlet 

data undersøgt, hvordan salgs-

processerne har ændret sig samt 

undersøgt, hvilke salgskompetencer 

morgendagens sælger skal have. 

Slutteligt har vi sammenfattet 

resultaterne af analysen og fundet frem 

til de kompetencer, som er af 

afgørende betydning for 

morgendagens sælger. 

Hovedgrupperne er indplaceret og 

prioriteret efter en vægtning af 

respondenterne svar samt analyse af 

litteraturen. Dette kan findes i afsnit i 

afsnittet Konklusion og videre 

undersøgelse. 

I det følgende gennemgås metoden 

mere indgående. 

 
Figur 2: Design af undersøgelsen 

 

Kvalitative interview 

Undersøgelsens kvalitative interview er udført i foråret 2021 med i alt 15 respondenter fra 

virksomheder i UCN’s optageområde i Nordjylland samt en enkelt i Aarhus-området. Respondenterne 

er fordelt på 7 salgsledere eller CEO’s, 6 sælgere og 2 indkøbere.  

Respondenterne er udvalgt ud fra, at de for det første alle beskæftiger sig med B2B salg enten som 

leder, sælger eller indkøber, så vi på den måde får salgsprocessen belyst fra flere sider. For det andet 

er respondenterne udvalgt efter størrelse på virksomhed. De kommer fra mellemstore til store 

virksomheder med egentlige salgsorganisationer med en eller flere ledere og sælgere.  

Undersøgelsen er udført som eksplorative, semistrukturerede kvalitative interview. Interviewene er 

foretaget på platformen Teams og optaget. Vi er to interviewere, og alle interviews er foretaget ud fra 

den samme, åbne spørgeramme. Der er foretaget et testinterview for at sikre en ensartet procedure 

mellem de to interviewere. Vi stoppede rækken af interview, da vi havde nået mætningspunktet, hvor 

der ikke længere fremkom blev væsentligt nyt samt yderligere kodning, ikke længere er mulig. (Fusch 

& Ness, 2015)  
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Litteratursøgning  

Vi har valgt at inddrage to typer artikler/kilder: Videnskabelige artikler samt faglige, ikke-

videnskabelige artikler/kilder (herefter blot benævnt artikler). Alle artikler, der indgår i studiet, er 

publiceret fra 2020 og fremefter, således at artiklerne afspejler den implikation, som COVID-19 kunne 

have på salget og den måde, B2B-sælgerne bedriver salget på i praksis. Desuden skal artiklerne være 

skrevet efter publikationen af Morgendagens Salg & Salgsledelse, da vi netop har denne som 

referenceramme. 

De videnskabelige artikler er udvalgt fra internationale databaser og tidsskrifter efter søgeord i 

forskellige kombinationer som eksempelvis: Sales, salespeople, sales process, selling, implications of 

COVID-19, business, B2B sales, the future of sales, competences, sales skills. Videnskabelige 

artikler. De videnskabelige artikler er engelsk- og dansksprogede. Artiklerne skal alle omhandle B2B 

salg og de kompetenceudfordringer og/eller -løsninger, som artiklernes konklusioner peger på, at der 

er nu og vil være brug for i fremtiden. Altså kort sagt: Hvad siger den videnskabelige litteratur om 

fremtidens salgskompetencer? 

Den anden kategori er faglige artikler, foredrag, webinarer eller debatter, som er publiceret på danske 

samt udenlandske websites og blogs i 2020 og frem. Denne kategori er ikke nødvendigvis af 

videnskabelig karakter og metode. Alligevel er det en vigtig kilde, da de udtrykker holdninger, 

meninger og tendenser i salget og salgets udvikling på det tidspunkt, de er publiceret. Med dem kan vi 

sætte fingeren på pulsen og på de tendenser, der rører sig her og nu. Vi skal med denne type artikel 

kunne fange de nyeste tendenser og bevægelser i B2B-salget, der endnu ikke har nået at blive 

indfanget, analyseret og dokumentet videnskabeligt. Under denne kategori hører også rapporter, som 

er skrevet af konsulenthuse som eksempelvis McKinsey. 

Procedure for kodning og fortolkning af artikler og interview 

I forhold til kodning af artiklerne, har vi ledt efter beskrivelser og undersøgelser af B2B–salget samt 

beskrivelser af B2B sælgeres kompetencer eller mangel på samme. Artiklerne og indholdet er udvalgt 

efter den “impact”, de beskriver på B2B-salget efter udbruddet af COVID-19, og til sidst har vi opstillet 

en liste over de hyppigst nævnte og beskrevne kompetencer for hver af de to artikelkategorier 

videnskabelige og ikke-videnskabelige artikler.  

På samme måde har begge forfattere kodet de forskellige interviews og derefter kategoriseret 

beskrivelser af salgsprocessen samt udsagn om sælgerens kompetencer. Men baggrund af dette har 

vi foretaget en meningskondensering.  

Undervejs har de to forfattere ikke set eller haft adgang til den kategorisering den anden har foretaget. 

På den måde kan vi, mens vi fortolker data i både artikler og interview, opnå en højere grad af 

reliabilitet i kodningen og kategoriseringen.  

De enkelte fund er til sidst kategoriseret i forhold til de syv salgsdyder fra Morgendagens Salg & 

Salgsledelse samt en gruppe, der ikke falder herindunder. 

Hver af de forskellige begreber og kompetencer er blevet diskuteret grundigt for at opstille dem i den 

rette kategori, og for på den måde at nå frem til en intersubjektiv enighed om kategoriseringen og 

prioriteringen. 
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1.  Fra salgsdyder til kompetencer 

I 2020 udkom bogen Morgendagen Salg & Salgsledelse, skrevet af lektor Mogens Bjerre fra CBS, 

direktør Jens Lassen fra Expansion og market director Peter Aakjær Jensen fra Customer Agency. 

Baggrunden for bogen var projektet Morgendagens Salg. Formålet var at afdække salgets svage 

punkter samt dokumentere, at danske virksomheder kan forløse deres fulde vækstpotentiale ved at 

arbejde mere strategisk med salg. 

Resultaterne i projektet viste, at danske virksomheder, der arbejder målrettet med salgets syv største 

udfordringer, og hvor alle i organisationen tager medansvar for at drive salget, er tre-fire gange bedre 

til nysalg, mersalg og fastholdelse af kunder, sammenlignet med virksomheder, der i lav grad gør det. 

(Bjerre, Jensen, & Lassen, 2020) 

Projektet bygger på et omfattende dataindsamlingsarbejde. Først blev de 800 globalt mest refererede 

forskningsartikler om salg gennemgået for at sikre en forståelse for, hvad der, på globalt plan, var 

afgørende for at skabe resultater i salget. Med baggrund i dette, samt interviews med centrale aktører 

inden for salg og indkøb, blev dette kondenseret til syv udfordringer for salget. Efterfølgende 

gennemførtes en landsdækkende undersøgelse, hvor flere end 1.000 respondenter svarede på 90 

spørgsmål om deres salgspraksis, hvilket slutteligt ledte til formuleringen af syv salgsdyder, som er 

deres bud på, hvordan danske virksomheder kan forbedre salget.  

Vi har i figur 3 opstillet de syv salgsudfordringer og syv salgsdyder fra Morgendagens Salg. Disse 

udfordringer og dyder har vi igennem vores fortolkning omsat til de overordnede salgskompetencer, 

som disse salgsdyder kræver. 

 

Kompetenceliste baseret på Morgendages Salg 

De 7 salgsudfordringer De 7 salgsdyder Sælgerkompetencer 

(Vores fortolkning) 

1. Kundeorienteringen er lav. 1. Vi er så 

kundeorienterede, at alle 

vores kunder tydeligt ser og 

værdsætter forskellen 

mellem os og vores største 

konkurrenter. 

Viden og forståelse for 

kundens individuelle 

behov og kunderejse. 

 

2. Salgsafdelingen samarbejder for 

lidt med den øvrige organisation. 

2. Alle funktioner i 

organisationen har en god 

forståelse for, hvad de skal 

bidrage med, for at vi lykkes 

med at realisere vores 

salgsmål. 

Viden og forståelse for 

samarbejde og 

koordination med resten 

af organisationen. 

At kunne være en 

Teamplayer. 

3. Salgsledelsen er svag. 3. Vores salgsledere går 

forrest med at aktivere, 

håndhæve og udvikle 

sælgernes tilgang til salg. 

At kunne sparre med 

salgsledelsen. 
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4. Salgsorganisationen mangler 

forretningsorienteret uddannelse. 

4. Vi har en fælles 

forståelse for den værdi, 

salget skal skabe for vores 

kunder, og vores træning og 

uddannelse af salget er altid 

designet med et tydeligt 

fokus på værdiskabelsen. 

Viden og forståelse 

indenfor strategi og 

forretningsmodeller. 

At være læringsparat 

At kunne være 

sparringspartner for 

kunden. 

5. Virksomheden er ikke god nok til at 

tage betaling for den værdi, den 

skaber. 

5. Vi tydeliggør og tager os 

betalt for den værdi, vi 

skaber. 

Viden og forståelse for 

den værdi virksomheden 

skaber for kunden. 

6. Salgets ressourcer udnyttes ikke i 

tilstrækkelig grad. 

6. Vores salgsressourcer er 

tæt knyttet til 

virksomhedens strategiske 

målsætninger, og de 

enkelte profiler og 

ressourcer i 

salgsorganisationen måles 

på deres individuelle bidrag 

hertil. 

Viden og forståelse for at 

salgsressourcer bruges 

optimalt i forhold til 

kundetype og segmenter. 

At kunne opstille 

relevante KPI’er. 

7. Kendte salgsunderstøttende 

teknologier bliver ikke tilstrækkeligt 

udnyttet. 

7. Vi er bedre end vores 

konkurrenter til at anvende 

interne data om kunder og 

marked til at supportere 

vores kundevendte 

funktioner og skabe tydelig 

værdi for kunderne. 

Viden og forståelse for 

anvendelsen af digitale 

salgsværktøjer. 

Figur 3: De syv salgsdyder og sælgerens kompetencer (egen tilvirkning) 

 

Salget efter COVID-19 

I bogen Morgendagen Salg & Salgsledelse står der i indledningen: ”Sælgere, såvel som deres ledere, 

skal kunne agere i en verden under konstant forandring. Og det bliver endnu mere udtalt i morgen. 

Derfor tager bogen netop udgangspunkt i, hvordan salget skal tilpasse sig denne foranderlige verden.” 

(Bjerre, Jensen, & Lassen, 2020, s. 12) Dette skulle vise sig at være rigtigt, sikkert også mere end 

forfatterne selv forestillede sig. Bogens datagrundlag og konklusioner er skrevet i et whitepaper i 

2019, før Corona-krisen, og bogen udkom i efteråret af 2020. (Morgendagens Salg, 2019)  

Corona-pandemien udviklede sig til at blive mere omfattende, end forfatterne havde regnet med i 

efteråret 2020. I et efterfølgende interview vi har haft med Jens Lassen, en af medforfatterne til bogen 

Morgendagens Salg & Salgsledelse, mener han, at de syv salgsudfordringer og de syv salgsdyder 

stadigt er aktuelle, men at visse af udfordringerne og dyderne under Corona-krisen er blevet endnu 

mere aktuelle og endnu vigtigere for virksomhederne at arbejde med.  (Lassen, 2021)   

Når salgsprocessen udvikler sig, som følge af forandringerne i omverdenen, bør sælgerens 

kompetencer naturligvis ligeledes udvikles. Der hvor sælgerkompetencernes nødvendige udvikling 

ifølge Jens Lassen træder mest tydeligt frem i Morgendagens salg er udfordring 4 

”Salgsorganisationen mangler forretningsorienteret uddannelse”, og udfordring 7 ”Kendte 

salgsunderstøttende teknologier bliver ikke tilstrækkeligt udnyttet”, og dernæst udfordring 1 

”Kundeorienteringen er lav” og udfordring 5 ”Virksomheden er ikke god nok til at tage betaling for den 

værdi, den skaber”.  
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Disse udfordringer er stadigt aktuelle, men det er i særlig grad udfordring 7 ”Kendte 

salgsunderstøttende teknologier bliver ikke tilstrækkeligt udnyttet” der er blevet aktuel under Corona-

krisen, og morgendagens sælger skal derfor være skarp indenfor digitale kompetencer.  

Ifølge Jens Lassen er ikke mindst digitale kundemøder kommet for at blive i et eller andet omfang. 

Den grundlæggende tillid og relation til kunden er helt central og skal stadig skabes fysisk, men 

opfølgningen og vedligeholdelsen af relationen bliver i fremtiden i højere grad erstattet af oftere 

kortere digitale møder, hvor forskellige produkteksperter deltager. Således er den produktorienterede 

sælger på vej ud, og den værdiskabende sælger er på vej ind i et endnu højere tempo.  

Digitale kompetencer er dog mere end bare digitale kundemøder, således er også indsamling og brug 

af data om kunderne fra diverse digitale platforme og CRM-systemer centrale kompetencer for 

morgendagens sælgere, hvilket taler ind i udfordring 1 ”Kundeorienteringen er lav” samt udfordring 2 

”salgsafdelingen samarbejder for lidt med den øvrige organisation”. Corona-krisen har øget kundernes 

digitale tilstedeværelse gennem kunderejsen. Således er det i endnu højere grad muligt at kortlægge 

og prøve at forstå kunderejsen, hvilket ligeledes vil være centrale kompetencer for morgendagens 

sælger.  

Kunderejsen er desuden blevet kortere, da kunden selv digitalt kan læse undersøge 

salgsvirksomheden, dennes produkter og produktspecifikationer etc., elementer der tidligere blev givet 

af sælgeren. Kunderne er således bedre klædt på før kundemødet, ligesom de er længere i 

salgsprocessen end tidligere. Salg og marketing smelter derfor i højere grad sammen, og dette stiller 

højere krav til sælgerens marketingkompetencer, da sælgeren skal vide, og være måske også være 

medbestemmende i forhold til hvilke informationer, der skal være til stede for kunden digitalt, men 

også være klædt på til at sparre med kunden omkring hvilken produktløsninger, der giver kunden 

værdi. 

Morgendagens Salg peger på, at to af de syv dyder, der er mest afgørende for at få succes i sin 

salgsorganisation, er at skabe værdi for kunderne, samt at være kundeorienteret. Begge dele er en 

udfordring blandt sælgere i Danmark og en forhindring for at skabe succes i salget. (Morgendagens 

Salg, 2019) Som tidligere nævnt mener Jens Lassen (Lassen, 2021), at den værdiskabende sælger er 

på vej ind, hvilket relaterer sig til udfordring 5 ”Virksomheden er ikke god nok til at tage betaling for 

den værdi, den skaber”. Morgendagens sælger skal derfor have kompetencer til at have indsigt i 

kundens behov og udfordringer samt kunne ”diagnosticere” kunden. Fremtiden sælger skal derfor 

være en slags projektleder, der kan løsninger, som skaber værdi for kunden ved at trække på de 

nødvendige ressourcer i eget bagland. Denne kompetence vil være helt central for morgendagens 

sælger.  
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2. Interviewundersøgelse 

Vi har i det følgende, med udgangspunkt i de syv salgsudfordringer, samlet og opstillet de primære 

ændringer i salgsprocessen, som vores respondenter nævnte i vores interviews. 

Som forrige afsnit fortalte, var salgsprocessen allerede hastigt under forandring allerede før Corona-

krisen, men Corona-krisen har skubbet til og fremrykket mange af de tendenser, der allerede var i 

gang. Mange af de ændringer i salgsprocessen, som vores respondenter nævnte, er derfor ikke 

direkte relaterede til Corona-krisen, men er generelle ændringer i salgsprocessen, som altså alligevel 

var på vej.  

 

Ændringer i salgsprocessen baseret på interviews  

Kunderejsen/salgsprocessen er blevet kortere 

Salgsudfordring 1: Kundeorienteringen er lav 

- Kunderne ved, hvad de vil have, og vejen til køb er blevet kortere og mere overskuelig.  

  Meget af kunderejsen kan kunderne klare selv og vil klare selv.  

- Smarketing. Salg og marketing smelter i højere grad sammen, og de to afdelinger vil arbejde 

  mere sammen om kunderne og kunderejsen.  

- Salgsorganisationer anser i stigende grad deres slutkunde som den kunde, de skal 

  kommunikere til gennem markedsføring og andre tiltag, selvom de ikke kan handle direkte  

  med disse kunder.  

Øget teamsamarbejde både på køber- og sælgersiden 

Udfordring 2. Salgsafdelingen samarbejder for lidt med den øvrige organisation 

- Sælger skal have ekspertback-up og salget foregår i større grad i salgsteams med forskellige 

  ekspertroller.  

- Sælgeren er i større grad en projektleder, der har ansvar for hele processen fra første kontakt 

  til levering og ibrugtagning. Hernæst genstarter kunderejsen. Kunden har et single-point-of- 

  contact ind i virksomheden. 

- Hele virksomheden skal være sælgende, alle har kunder.  

- Salg, marketing og indkøb arbejder tættere sammen, og sælgeren skal have forståelse 

  for alle dele af processen, samt kommunikere med alle dele af virksomheden. 

Øget brug af målinger og KPI’er i salgsarbejdet 

Udfordring 3: Salgsledelsen er svag 

- Salgslederen skal kunne være motivator og sørge for godt arbejdsmiljø. Mere hands-on 

  ledelse og dialog om udfordringer.  

- Mere fokus på nye lead KPI’er som kundeinteraktion, impact og processer fremfor kun de 

  traditionelle salgs KPI’er som omsætning.  

- Ledelsen er tæt på salget og salgsorganisation. Der skal aftales fælles rammer og evalueres.  
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Sælgeren skal være sparringspartner 

Salgsudfordring 4: Salgsorganisationen mangler forretningsorienteret uddannelse 

- Sælgeren forstår kundens (og egen) forretning og er med værdiskabende løsninger for kunden 

  en viden-flytter og ikke “kun” vareflytter.  

- Sælgeren kan bibringe kunden de nyeste trends og tendenser inden for området og kan se  

  nye eller ændrede forretningsmuligheder for kunden.  

- Sælgeren møder mere veluddannede indkøbere og forhandlingspartnere og salget foregår på 

  et højere og mere strategisk niveau.  

Det skal være nemt og løsningsorienteret 

Udfordring 5: Virksomheden er ikke god nok til at tage betaling for den værdi, den skaber 

- Fokus på løsningsorienteret salg samt kunne udfordre kunden.  

- Det skal være nemt og gennemskueligt for kunden: Skabe værdi og have fokus på det gode 

  købmandskab.  

- Skræddersyede individuelle løsninger er i fokus. Sælgeren er ikke længere et “talende 

  produktkatalog”.  

- Sælgeren skal være mere holistisk og inddrage fx CSR/FN’s verdensmål i sin løsning.  

- Sælgeren skal kunne tilfredsstille hele købscenteret og kunne kommunikere med alle 

  interessenter.  

Øget effektivitet gennem brug af digitale løsninger 

Udfordring 6: Salgets ressourcer udnyttes ikke i tilstrækkelig grad 

- Møder - også salgsmøder - bliver mere strukturerede og velforberedte med dagsorden og 

  forberedelse. Mindre smalltalk. Hænger sammen med den øgede digitalisering under punkt 1. 

- Øget hjemmearbejde på hjemmekontor.  

- Sælgerne kører mindre i bil og har mindre transporttid. Tiden styres og udnyttes bedre, så der 

  kommer flere kontakter med kunderne via andre kanaler.  

- Færre messer, men flere mere målrettede tiltag overfor den enkelte kunde eller kundegruppe.  

Øget digitalisering 

Salgsudfordring 7: Kendte salgsunderstøttende teknologier bliver ikke tilstrækkeligt udnyttet 

- Flere digitale kundemøder og færre fysiske kundebesøg. Ingen møder, der ikke skaber værdi.  

  Slut med bare at komme forbi. De fysiske møder bruges der, hvor det skønnes nødvendigt og   

  vigtigt men afholdes sjældnere. De mindre opfølgnings- og statusmøder er kortere og foregår  

  på digitale platforme. 

- Øget brug af CRM i salget samt i det hele taget på tværs af alle kundens touch points med 

  virksomheden.   

- Øget brug af kundedata og ”Big Data”.  

- Øget brug af Artificial Intelligence, AI, i salgsprocessen samt mere salg via apps og websites. 

  Dele af den mere trivielle salgs- og indkøbsproces gøres mere automatiseret. Den digitale   

  salgsproces kræver større grad af information, storytelling m.m. se punkt 2.  

- Øget brug af video og VR i salgsprocessen til fx at fremvise produkter, processer, løsninger,  

  maskiner, samt at tilkalde eksperter. 

Figur 4: Ændringer i salgsprocessen – fund på baggrund af interviewundersøgelse 
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3. Litteraturgennemgang  

Som forrige afsnit fortalte, var salgsprocessen allerede hastigt under forandring allerede før Corona-

krisen, men Corona-krisen har skubbet til og fremrykket mange af de tendenser, der allerede var i 

gang. Litteraturen peger på, at der allerede i 2013 var opmærksomhed omkring forandringer i 

salgsorganisationer med nedskalering af de kørende sælgere og med større vægt på de interne 

sælgere samt værdien heraf. (Zoltners, Sinha, & Lorimer, 2013) Den større betydning, som interne 

sælgere/remote sælgere har fået igennem det sidste årti, har nu for alvor taget fart og understreget 

den tendens, der allerede har været på vej længe. 

Vi vil i det følgende komme ind på nogle af de væsentligste ændringer og tendenser i salgsprocessen, 

som der er beskrevet i den nyere litteratur (se litteraturliste), skrevet efter udbruddet af COVID-19 og 

derfor også efter publiceringen af Morgendagens Salg.  

 

Tendenser i morgendagens salgsproces baseret på litteraturgennemgang 

Den menneskelige faktor / soft skills  

Ingen salgsudfordringer fra Morgendagens Salg matcher denne kategori 

- Vigtigheden af tillid og de bløde værdier understreges. (Pöyry, Parvinen, & Martens, 2021)  

-  Ambidexteriry, evnen til både at kunne sælge og kunne servicere kunderne, vinder terræn.   

   (Rapp & Beeler, 2021)  

- Sælgere skal kunne holde deres pipeline fuld og opbygge relationer til beslutningstagere.  

  (Nielsen, 2020)  

Kunderejse og kundens faktiske behov 

Salgsudfordring 1: Kundeorienteringen er lav 

- Der skal være klarhed om kunderne og deres købsproces. Sælgerne skal kende sine kunder 

  og deres individuelle behov. De skal også kende kundernes behov for, og brug af   

  kommunikation og marketing. Sælgeren skal vide, hvordan deres løsninger hjælper kunden.  

  Kunne se kundens behov og ikke rigide systemer og traditioner. (Cepcedes, 2021) (Nielsen, 2020) 

-  Sælgerne skal altså kunne justere og møde kundens forventninger der, hvor kunden er. Det  

   handler om at tilpasse sig kundens faktiske adfærd og købsrejse. (Cepcedes, 2021)  

- Gør den digitale kunderejse så nem som muligt for kunden, og sørg for at den rette information 

   altid er tilgængelig. (Gavin, Harrison, Plotkin, Spillecke, & Stanley, 2020)  

- Større fokus på den digitale kunderejse samt at vide, hvad kunden har brug for i de enkelte     

  faser i stedet for silotænkning med KAM'er, en til SMV osv. (Cepcedes, 2021)  

Øget teamsamarbejde både på køber- og sælgersiden 

Udfordring 2. Salgsafdelingen samarbejder for lidt med den øvrige organisation 

- Det teambaserede salg vil dels vil få bedre vilkår og dels blive mere vigtigt. (Nielsen, 2020).  

-  Vigtigt at kunne sammensætte det rette team. Der mangler dog forskning på området om 

   teambaseret salg. (Rapp & Beeler, 2021)  
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Øget brug af målinger og KPI’er i salgsarbejdet 

Udfordring 3: Salgsledelsen er svag 

- Guidelines for udvælgelse af kunder, der matcher egen virksomheds businessmodel, skal   

  diskuteres med lederne og koordineres. (Cepcedes, 2021)  

- Salg og salgets effektivitet er af strategisk betydning, når virksomhederne skal genrejses efter  

  den globale corona-krise. (Cepcedes, 2021)  

- Yngre sælgere kræver hurtigere kommunikation og mere træning samt motivation fra lederne.  

  (Rapp & Beeler, 2021) 

- Salg er mange steder afkoblet topledelsen, og mange mellemledere er tilmed kommet for langt 

  væk fra det praktiske salg og forstår det ikke. Der skal skabes en salgsmodel, der er forståelig 

  for alle fra ledelse til sælger, som kan reagere på markedsændringer. (Cepcedes, 2021)  

- Ud over at bruge data til at optimere viden om kunderne, kan brug af gamification og software 

  bruges som et kontrolsystem og motivationsdriver samt til konkurrence mellem sælgerne. (Rapp & 

Beeler, 2021)  

Sælgeren skal være sparringspartner 

Salgsudfordring 4: Salgsorganisationen mangler forretningsorienteret uddannelse 

- Større betydning at man forstår kundens business model og købscentret. Sælgerne skal  

  udvælge deres kundeemner i overensstemmelse med virksomhedens egen business model.  

  (Cepcedes, 2021)  

- På grund af leveringsvanskeligheder kan det i fremstillingsindustrien blive nødvendigt at  

  opbygge større bufferlagre samt, at leveringstiden forlænges i hele forsyningskæden. Det vil  

  kræve bedre forhandlings- og kommunikationsevner. (Pranjal & Sarkar, 2020)  

- Fremtidens sælgere skal være projektledende rådgivere. (Nielsen, 2020) (Rapp & Beeler, 2021) 

Værdiskabelse 

Udfordring 5: Virksomheden er ikke god nok til at tage betaling for den værdi, den skaber 

- En sælger skal kunne bygge what's in it for you ind. Et value calculator tool kan ikke erstatte 

  manglende salgskompetencer hos sælgeren. Værdiskabelsen kan ikke gøres op i hårde tal og 

  facts alene. (Pöyry, Parvinen, & Martens, 2021)  

- Værdibaseret salg er effektivt og kræver mere avancerede færdigheder end det traditionelle 

  salg. (Pöyry, Parvinen, & Martens, 2021)  

Sælgere skal bruge mere tid på at sælge 

Udfordring 6: Salgets ressourcer udnyttes ikke i tilstrækkelig grad 

- Undersøge muligheden for co-creation af kontrolsystemer mellem sælgere og deres leder for at 

  øge resultaterne. (Rapp & Beeler, 2021) Time management og tid som en vigtig ressource. (Rapp 

& Beeler, 2021)  

- Sælgere skal bruge mere tid på faktisk at sælge. I gennemsnit bruger de kun 1/3 af deres tid på 

  at være i kontakt med kunderne. Det skal forøges. Der er en sammenhæng imellem den tid, de 

  bruger på kunderne og resultaterne  (Cepcedes, 2021) 17 % af tiden bruges på at planlægge 

  besøg samt på transport. (Pace Productivity, 2020) 

- Hjemmearbejde og muligheden for helt eller delvist at arbejde hjemmefra er kommet for at 

  blive.90.000 flere danskere forventer at arbejde hjemmefra end før COVID-19-krisen.  

  Det betyder, at i alt ca.160.000 vil arbejde hjemmefra. (Sørensen & Kaldahl, 2021) Tre ud af fire 

  arbejdspladser regner med at øge mængden af hjemmearbejde i fremtiden. (Lederne, 2021) 
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Øget digitalisering 

Salgsudfordring 7: Kendte salgsunderstøttende teknologier bliver ikke tilstrækkeligt udnyttet 

-  Omkring 70 - 80 % af kunderne mener, at det er positivt at kunne betjene sig selv online. Både 

   B2B købere og sælgere foretrækker den nye digitale virkelighed og 89 % af virksomhederne 

   regner med, at de digitale tiltag fortsætter. (Gavin, Harrison, Plotkin, Spillecke, & Stanley, 2020)    

- Udviklingen forstærkes yderligere af, at Millenials (født mellem 1981-1996) har en klar præference   

   for at købe online. (Drenik, 2019)  

- Mix af personligt salg og online salg. Større brug af videomøder for at reducere tid og 

  omkostninger. (Cepcedes, 2021), (Rapp & Beeler, 2021)  

- I fremstillingsindustrien er det ved new task bying i større grad vigtigt at bruge teknologi i de 

  indledende faser ved online møder/fremvisninger af sites. Det kan være augmented reality,  

  video og andet, så man kan fremvise maskiner og processer uden at besøge stedet. Det  

  betyder et re-design af salgsforløbet samt mere forberedelse af både køber og sælger. De 

  indledende købsfaser forlænges dermed. (Pranjal & Sarkar, 2020)  

- Social selling er en væsentlig del af sælgerens kompetencer og de skal vide, hvordan man  

  bruger de sociale medier i salget. Det er nødvendigt med mere træning på dette område. 

  (Rapp & Beeler, 2021)  

- Salgsteamet skal fungere online. Dette betyder, at sælgerne skal kunne arbejde selvstændigt og 

  uden supervision. Det er for nuværende er under halvdelen af de ældre og omkring en tredjedel 

  af de yngre, der har disciplinen og evnerne til det. (Nielsen, 2020)  

- Fremtidens salg og salgsprocesser vil i stigende grad blive understøttet af AI til eksempelvis 

  lead scoring, e-mail svar og monitorering af kommunikation mellem sælger og kunde for at  

  udvide sælgerens kapacitet og muligheder. (Corsaro & Maggioni, 2021), 

- De digitale kanaler skal bruges til at booste det interne salg og service (Gavin, Harrison, Plotkin, 

Spillecke, & Stanley, 2020)  

- Prioriter pipeline og leads samt giv informationerne videre til sælgerne, som følger op. Brug 

  digitale salgs- og marketingværktøjer for at målrette kontakten. (Gavin, Harrison, Plotkin, Spillecke, 

& Stanley, 2020)  

- Større brug af live chat-bots, hvor der er rigtige mennesker bag chatbotten.33 % af  

  respondenterne i en McKinsey undersøgelse siger, at en live-chat ligger på top-tre listen over 

  ønsker til leverandørerne (Gavin, Harrison, Plotkin, Spillecke, & Stanley, 2020). Ifølge analysen 

Lions State of Creativity, 2021, 

  har 45 % af de deltagende brands i analysen brugt chatbots og 36 % med livestreaming. (Lions 

State of Creativity, 2021) 

- Udvid mulighederne for personlig kontakt og relationsopbygning ved fx at planlægge korte 

  videokonferencer og telefonkald. (Gavin, Harrison, Plotkin, Spillecke, & Stanley, 2020)  

Figur 5: Tendenser og ændringer i salgsprocessen – fund på baggrund af litteraturgennemgang  
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4. Morgendagens salgskompetencer  

Vi giver i det følgende, med baggrund i analyse af interviews og litteraturgennemgang samt fortolkning 

heraf, vores bud på, hvordan morgendagens sælgers kompetencers ser ud.  

 

Morgendagens salgskompetencer i prioriteret rækkefølge 

Morgendagens salgskompetencer 

1. Det vigtigste er den menneskelige faktor  

2. Anvende digitale platforme og salgsværktøjer 

3. Identificere og sætte kundens behov i spil 

4. Veluddannet med viden inden for strategi og forretningsmodeller  

5. Være en teamplayer  

6. At kunne sparre med salgsledelsen 

7. Skabe værdi for kundens virksomhed 

8. Bruge salgsressourcerne optimalt  

Figur 6: Morgendagens sælgeres kompetencer i prioriteret rækkefølge  

 

1. Det vigtigste er den menneskelige faktor  

I bogen Morgendagens Salg & Salgsledelse (Bjerre, Jensen, & Lassen, 2020) er der intet selvstændigt 

afsnit om sælgerens egenskaber og kompetencer. Derimod er der fokus på analyse, strategi og 

styring af salgsprocessen baseret på de optimeringspunkter danske virksomheder havde før 

pandemiens udbrud.  

I den nyeste litteratur, samt i vores interviewundersøgelse, er tendensen derimod, at der dels kommer 

et stærkt fokus på de salgsteknologiske muligheder og dels et stort fokus på sælgerens rolle og 

egenskaber i salgsprocessen. De såkaldte soft skills eller menneskelige egenskaber, såsom empati, 

troværdighed og tillid er stadig altafgørende i salget.  (Lindstrøm, 2021) Hertil den energi og drive, der 

skal til for at få det gjort. Alt sammen noget, som Morgendagens Salg & Salgsledelse knapt så meget 

beskæftiger sig med. Selvom salgsprocessen i stor grad er flyttet online, spiller den menneskelige 

faktor stadig en helt afgørende rolle for at få salget til at lykkes. Måske endda mere end nogensinde: 

”Traditional face-to-face interactions have given way to sales and service support by 

videokonferences, webinar, phone, human chatbot, and other means. In this remote and digital world, 

however, there is still a crucial role for the human touch.” (Gavin, Harrison, Plotkin, Spillecke, & 

Stanley, 2020, s. 8) 

Når vi spørger respondenterne, hvad det vigtigste er for en sælger i fremtiden, så sagde stort alle 

sammen som det første: At kunne skabe og vedligeholde relationer og netværk. Det handler om 

personlighed samt ikke mindst tillid. Tillid og netværk har fået en endnu større betydning, når 

salgsprocessen byder på færre fysiske møder. En af respondenterne siger: ”Driften kan digitaliseres - 

ikke relationerne.” Herunder nævner de fleste også det at være menneskekender og kunne ”læse” et 

andet menneske. Brugen af personprofiler synes at være udbredt til træning og ved rekruttering af 

sælgere.  

I forbindelse med at kunne bygge og vedligeholde relationer bliver LinkedIn stadigt mere vigtigt. 

Mange nævner LinkedIn som det vigtigste sted at opdyrke nye kunder – via de gode relationer. På 

den måde bliver LinkedIn den primære kilde for kanvas salg. En af respondenterne siger, at han har 
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90 % træfsikkerhed med kundemøder, som er kommet i stand via netværk. I forbindelse med de 

menneskelige egenskaber nævner de fleste respondenter også ordentlighed og ærlighed som vigtige.  

Bjerre og Aakjær Jensen fremhæver, at den personlige kunderelation fortsat er vigtig i salget. Det er 

det, der kan være afgørende i en situation, hvor to mulige leverandører ellers er jævnbyrdige. Mogens 

Bjerre skriver i artiklen: ”…opsparet goodwill går hånd i hånd med benhård faglighed og 

professionalisme, så kunden og indkøberen til enhver tid kan forsvare sit leverandørvalg over for 

baglandet.” (Krag-Svendsen, 2021) Som en af vores respondenter sagde: ”Mennesker handler med 

mennesker. Derfor er 80 % personen og 20 % salgsteknik”. Morgendagens sælger skal derfor stadig 

besidde og kunne arbejde med centrale, menneskelige egenskaber som:   

 

✓ Empati, troværdighed og tillid 

✓ Kunne ”læse” mennesker – være menneskekender  

✓ Evnen til at opbygge og vedligeholde relationer  

✓ Ærlighed og ordentlighed  

 

2. Anvende digitale platforme og salgsværktøjer 

Ikke overraskende er brugen af online møder og digitale værktøjer blevet en meget væsentlig 

kompetence i en post COVID-19 kontekst, og noget samtlige respondenter nævnte som værende 

vigtigt. Corona-pandemien har lært os, hvor meget af arbejdsprocessen, der kan digitaliseres. Som én 

af vores respondenter sagde: ”Coronaen har været en gave, vores sælgereffektivitet er steget med 

200 % pga. digitaliseringen”. Under punkt 8 i dette kapitel behandles spørgsmålet om øget effektivitet.  

Respondenterne peger på, at denne udvikling var sket under alle omstændigheder. COVID-19 har blot 

været det brændstof, der fik det til at ske endnu hurtigere.  

B2B-virksomheder ser nu de digitale kanaler samt interaktioner med kunderne som 2-3 gange 

vigtigere end traditionelle salgsinteraktioner. Næsten 90 % af salgsmøderne er flyttet til fx online 

møder, websalg eller på telefonen, og flere kunder nævner, at de foretrækker video fremfor telefon. 

Dette stiller store krav til, at den digitale oplevelse er god, og at sælgeren har kompetencer til at levere 

dette. (Gavin, Harrison, Plotkin, Spillecke, & Stanley, 2020) En dansk B2B handelsanalyse fra DI 

Handel og Wilke i 2021 kommer frem til lignende tendenser. Undersøgelsen peger på, at de 

traditionelle salgskanaler fortsat er de mest omsætningsgenererende, da de tegner sig for 50 % af 

virksomhedens omsætning. Meget tyder dog på, at dette vil ændre sig, da de digitale kanaler haler 

ind. Hele 80 % af B2B virksomhederne sælger via online salgskanaler eller er på vej i gang med dette. 

49 % benytter sig af salg pr. telefon og andelen af virksomheder, som benytter sig af kørende 

sælgere, er faldet i 2020. (DI Handel, 2021)  

For respondenterne i undersøgelsen giver det god mening at øge andelen af online salg. Flere af dem 

vil gerne benytte sig af websalg direkte til slutkunderne for at gå udenom distributørerne, så de selv 

kan styre processerne bedre. Genbestillinger og rutineordrer vil også i større grad foregå via websalg 

og apps, og ordrehåndteringen vil også blive yderligere automatiseret. AI vil overtage nogle trivielle 

salgsfunktioner, men det vil ikke erstatte sælgeren. AI vil på nogle punkter øge konkurrenceevnen.  

På markedsføringssiden ligger der et arbejde forude, da det med nogle varegrupper kan være svært 

at sælge online, når kunden ikke kan se og føle varens kvalitet i virkeligheden. Det stiller store krav til 

brugeroplevelsen og servicedelen samt information og storytelling. En webshop kan aldrig stå alene, 

der skal være rigtige mennesker bag, fx med en chatbot og mulighed for hurtig kontakt på mail og 

telefon.  

Alle respondenter siger, at de vil fortsætte med at afholde online møder, og at det er vigtigt, at både 

det tekniske set-up er på plads, samt kompetencerne til at bruge disse er optimale. Både rent teknisk, 

men også kommunikativt, da det kræver andre kompetencer at kunne være ”på” bag en skærm og 

brænde igennem. Når kunden vil have et møde på fx Teams, så betyder det at de er interesseret, og 
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at de prioriterer tiden og den forberedelse, der skal til. Det er derfor et godt tegn i salgsprocessen. For 

at skabe en god oplevelse under det digitale møde, kan sælger sende en ”mødekasse” frem til 

kunden, som indeholder lidt snacks samt de materialer, der skal bruges under mødet.  

Under corona-krisen har det været svært at demonstrere nye produkter og teknologier face to face. 

Video har vundet indpas i salgsprocessen. Det er kommet for at blive. Der skal der i langt højere grad 

bruges ICT - informations- og kommunikationsteknologi som AR/VR, 3D, multimedieplatform. Det 

samme gælder ved overlevering til indkøbere, som der bliver færre af. Derfor vil øget brug af teknologi 

sikre mod et tab af viden og overdragelse i genopbygningsfasen efter pandemien.  (Pranjal & Sarkar, 

2020) Værdien af totalmarkedet for augmented reality forventes eksempelvis at vokse til $175 mia. i 

2026. (ABI Research, 2021)  

Adam Rapp og Lisa Beeler påpeger, at brugen af AI gør det muligt at automatisere salgsrollen som en 

forlængelse og hjælp i salgsprocessen, så sælgeren kan tilbyde individualiserede løsninger til 

kunderne. Dette er eksempelvis øget brug af CRM-systemer, som samtlige respondenter understreger 

vigtigheden af. CRM skal være en relations- og viden base for alle i en virksomhed. Den øgede brug 

af salgsteknologier, CRM-systemer og data om kunderne sammenholdt med en afgørende rolle hos 

sælgerne betyder, at salg og marketing i højere grad vil smelte sammen og blive til ”smarketing”. 

(Grey, 2020) De virtuelle redskaber vil nedbryde grænserne mellem salgsrollerne, og den klassiske 

opsplitning mellem internt salg og kørende sælgere vil udviskes ved brug af teknologiplatforme. Det vil 

betyde, at der er mange overvejelser i omstillingen fra den traditionelle salgsmodel til post-COVID-19 

salg. (Nielsen, 2020) 

Tendensen er derfor klar: Der vil i salgsarbejdet fremover blive anvendt stadig mere teknologi som en 

hjælp til og forlængelse af salgsprocessen. På den anden side er Adam Rapp og Lisa Beeler 

opmærksomme på sælgerens rolle i den digitale kunderejse samt med en fremtid, der er større grad 

bliver digitaliseret. De sætter spørgsmålstegn ved, om sælgere i fremtiden bliver mere hensat til ”tillært 

hjælpeløshed” og om det vil tilsidesætte sælgerens erfaring, hvis sælgerne i højere grad skal læne sig 

op ad intelligent teknologi, hvor sælgernes autonomi og selvbestemmelse nedsættes. De skriver: 

”…while sales technology tools come with great power, they also come with great responsibility. 

Ethical and legal questions surrounding the use of sales technologies in domains such as customer 

privacy, algorithmic discrimination (i.e., bias), and disclosure (versus non-disclosure) of use of these 

technologies all provide areas of concern and needed research.” (Rapp & Beeler, 2021, s. 42)  

Benj Cohen konkluderer i sin artikel The Future of the Outside Sales Rep, at brugen af de rette 

salgsteknologier og sælgerens egenskaber og kompetencer spiller en afgørende rolle. Han siger: 

”When you combine the great interpersonal skills of trained OSRs and the analytic capabilities of AI, 

you get satisfied customers and strong sales. COVID-19 has disrupted the way distributors sell and 

put OSRs on the hot seat. However, this is not necessarily a bad thing. A quick transition to remote 

selling can help distributors reconnect with their audiences and gain market share. But only if they 

have the right tools. Today’s OSRs need cutting-edge AI assistants to increase both the quality and 

quantity of customer touches. If this transition is done correctly, everyone should benefit: OSRs will 

perform better and enjoy higher commission, customers will happily accept improved service and 

distributors will gain short-term revenue and long-term loyalty.” (Cohen, 2020) 

Morgendagens Salg har afdækket, at danske virksomheder kun i ringe grad har implementeret og 

bruger relevante data om kunderne i salgsarbejdet. De har fundet, at kun 20 % af alle relevante 

medarbejdere i virksomheden til enhver tid kan oplyse kunderne om igangværende sager samt at blot 

14 % siger, at de er proaktive over for kunderne, fordi de har relevant viden om dem i deres it-

systemer. (Morgendagens Salg, 2019) Dog udtaler Mogens Bjerre, i en artikel til DI, at danske 

virksomheder faktisk i større grad har gjort brug af salgsteknologier end før corona-krisen. (Jacobi & 

Krag-Svendsen, 2021) Men vi er langt fra i mål, da de digitale kompetencer ikke nødvendigvis følger 

med. I artiklen Salgskompetencer skal udvikles post-COVID-19 slår Dansk Industri ned på, at der hos 

danske sælgere mangler kompetencer for at kunne følge omstillingen til digitale salgskanaler: ”I 

Danmark ser det slemt ud, hvor blot 34 % af sælgerne viser sig at være dygtige nok til at kunne 

arbejde og sælge virtuelt.” (Nielsen, 2020) Der ser ud til at være et stort behov for uddannelse i 
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digitale salgskompetencer. Sammenfattende skal morgendagens sælger:  

 

✓ Have gode digitale salgs- og marketingkompetencer for at kunne bruge flere platforme og 

teknologier som Teams, AI, video, social selling osv.   

✓ Have kompetencer til at kunne kommunikere korrekt gennem digitale kanaler og fx bruge 

kropssprog og mimik  

✓ Kunne indsamle og bruge data samt kunne samarbejde med hele organisationen om at skabe 

værdi ud fra disse data   

✓ Kunne analysere kunderne ved hjælp af digitale værktøjer som CRM-systemer og bruge dette 

i salgsarbejdet 

 

3. Identificere og sætte kundens behov i spil 

Både hos respondenterne og i litteraturen er der bred enighed om, at købsrejsen har ændret sig 

markant. B2B kunder færdiggør nu op mod 70 % af købsbeslutningen og kunderejsen, inden de tager 

kontakt til en sælger, og at der er mindre kontakt med sælgere. Konsulentvirksomheden Gartner peger 

eksempelvis på, at det kun er 17 % af den totale købsrejse, hvor der sker en kontakt med en sælger. 

(Adamson & Toman, 2020) Størstedelen af B2B-indkøbere researcher helst selv online eller spørger 

deres netværk, om en leverandør kan tilføre interessenterne i købscentret værdi, før de tager kontakt 

til en sælger. (Gavin, Harrison, Plotkin, Spillecke, & Stanley, 2020) Den øgede B2C handel på 

internettet vil smitte af på B2B. Det mener 60 % af respondenterne i en undersøgelse fra DI Handel. 

(Lac & Bronér, 2021) Den ændrede og kortere kunderejse samt øgede brug af digitale kanaler gør, at 

vi skal have blik for, hvor meget information en køber skal have, før de møder den ofte eneste 

menneskelige kontakt/sælger i købsprocessen. (Rapp & Beeler, 2021)  

Sælgers virksomhed skal, hele vejen rundt fra kommunikation til salg, være skarpe i værdibudskabet i 

alle touchpoints på kunderejsen. Flere respondenter nævner eksempelvis værdiskabelse i form af 

referencehistorier på LinkedIn. En af respondenterne fortæller, at de har en digital salgselev, der skal 

skabe mere forståelse for at integrere digitale kanaler og touchpoints og kunne arbejde på tværs af 

disse.     

Der er ikke længere det samme behov for salg, når kunderne overordnet set ved, hvad de vil have. 

Det skal være nemt at være kunde, og der må ikke være knaster på kunderejsen, som gør det ”bøvlet” 

at være kunde med fare for, at de i stedet vælger en anden. Tilgængelighed for kunden er vigtig. 

McKinsey foreslår således flere konkrete handlinger, der kan optimere kundens oplevelse af de 

selvbetjeningsmuligheder (e-handelsmuligheder) som virksomheden allerede har, samt hurtig 

reparation af de fejl, der måtte være på apps og website. (Gavin, Harrison, Plotkin, Spillecke, & 

Stanley, 2020)  

Når kunden foretager en stor del af kunderejsen selv, og er dygtig til at navigere i de store mængder 

information, der er til rådighed, må sælgeren let kunne identificere, hvor langt kunden er i kunderejsen 

og købsprocessen, samt kunne sætte ind, hvor der præcist er behov for det. Der skal altså være 

klarhed om kunderne og deres købsproces, og sælgeren skal kende sine kunder og deres individuelle 

behov. Sælgerne skal vide, hvordan deres løsninger hjælper kunden, samt hvordan de reagerer på 

den kommunikations- og marketingindsats, de møder undervejs. (Cepcedes, 2021)  

Disse selvhjulpne kunder har brug for at blive udfordret på kundens egen ”selvdiagnose”, når de 

møder sælgeren: Er det virkelig det, kunden behøver? Og hvordan skal produktet eller servicen 

tilpasses kunden? I det komplekse salg vil sælgere derfor have en lige så stor rolle fremadrettet, som 

de havde før, kunderne kunne klare det meste selv. Blot nu i en mere ”koncentreret” og intens form, 

hvor det gælder om at finde ind til kernen og være skarp på kundens behov hurtigere og mere præcist. 

Sælgeren har dog ikke en berettigelse, hvis ikke de kan afdække og forstå kundens behov, samt kan 

udfordre kunden og skabe værdi.  
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Det helt centrale er derfor, at sælgeren dropper sin silotænkning og får viden og forståelse for 

kundens individuelle behov og kunderejse. I mange salgsorganisationer betyder det et farvel til rigide 

traditioner, salgsorganisationer og systemer. Den sælger, der ikke formår at omstille sig hurtigt og 

kunne sætte sig i kundens sted samt forstå, hvor kunden er på kunderejsen, taber terræn. Kunden vil 

føle, at sælger ikke forstår kundens behov og dermed vil han miste sin chance. Derfor skal 

morgendagens sælger:   

 

✓ Kende kunderejsen og kundens touchpoints med sælgers virksomhed   

✓ Kunne identificere og tilpasse sig det sted, kunden er på kunderejsen – høj grad af 

behovsafdækning  

✓ Bruge denne viden aktivt i salgsdialogen og kommunikationen med kunden  

 

4. Veluddannet med viden inden for strategi og forretningsmodeller  

Salgscenteret skal kunne matche hele købscenteret. Det er et gennemgående tema hos 

respondenterne. Morgendagens sælger skal være veluddannet og de skal vide, hvad de taler om på 

et langt højere plan end før. Dette kræver mere research om kunden samt forberedelse for sælgeren. 

Flere af respondenterne giver udtryk for, at sælgere skal være ”ordentligt uddannet”, gerne med 

minimum en bacheloruddannelse og/eller en faglig uddannelse inden for det felt, der arbejdes med. 

Dette hænger sammen med flere forhold.  

For det første er produkter, løsninger og services blevet mere komplicerede kombineret med den 

højere grad af tilpasning hos kunden. Når disse to forhold samtidig sættes sammen med højere krav 

om værdiskabelse for kunden (se under punkt 7), betyder det, at sælgeren skal have en højere 

forståelse for forretningsforståelse samt kunne forstå og rådgive kunden ud fra flere typer af 

forretningsmodeller. (Cepcedes, 2021) Lige præcis ordet forretningsforståelse går igen hos langt de 

fleste respondenter, når vi spørger ind til, hvad morgendagens sælger skal kunne. For det andet er 

købscentret vokset og kommet på et højere strategisk niveau. Der er ofte flere beslutningstagere 

involveret i købsprocessen og det betyder, at sælgeren skal kunne kommunikere på flere niveauer i en 

organisation. Dette kræver, at sælgeren kan omstille sig hurtigt og kan navigere i samt skabe 

relationer på mange niveauer. 

Sælgeren skal derfor også have en høj grad af produkt- og branchekendskab kombineret med stor 

forretningsforståelse samt strategisk indsigt. Det betyder, at morgendagens sælger gerne skal have  

en uddannelse inden for det merkantile felt samt erfaring og gerne også uddannelse inden for det 

fagområde, der arbejdes i.  

Sælgeren skal kende sit produkt, baggrunden og de historier, de kan fortælle. Fra start til slut. Det 

giver en troværdig fortælling. Forbrugerne bliver mere kritiske og forbrugerne får større forventninger, 

skal vide hvor tingene og processerne kommer fra. CSR, bæredygtighed og storytelling spiller en 

større rolle. Morgendagens sælger skal have: 

 

✓ Stor forretningsforståelse på både strategisk, taktisk og operationelt niveau  

✓ Merkantil uddannelse samt faglig uddannelse/erfaring  

✓ Evnen til at kunne kommunikere på mange niveauer i rollen som sparringspartner  
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5. Være en teamplayer  

Salg vil i stigende grad blive varetaget af et team som et salgscenter, ligesom vi kender et købscenter 

hos kunderne. Jo mere kompliceret købsproces, jo større et købscenter. Alene dette stiller højere krav 

til sælgeren. Et studie har vist, at jo flere, der er i købscentret, jo mindre er sandsynligheden for, at de 

køber. (Schmidt, Adamson, & Bird, 2015) Sælgeren vil i mange tilfælde blive kundens primære kontakt 

ind i virksomheden, og det er nu sælgerens rolle at være den projektleder, som får enderne til at 

hænge sammen, og gør det nemt for kunden for at kunne skabe relationer samt loyale kunder. Dette 

stiller også høje krav til sælgeren.   

Sælgeren arbejder ikke længere alene, og overdrager ikke blot opgaven og ansvaret til andre, når 

projektet er solgt ind. Sælgeren er derimod ansvarlig hele vejen igennem processen fra ordre til 

levering. Derfor skal sælgeren kunne sammensætte det rette team til en given opgave. Det kan være 

teknikere, montører og andre specialister samt naturligvis også funktioner som økonomi. Kort sagt 

alle, der kommer til at have berøring med kunden og projektet.  

Alle i teamet skal have øje for det fælles projekt og fælles kunde. Indkøb og salg kommer desuden til 

at arbejde tættere sammen. Det handler blandt andet om at få feedback fra kunder og få 

oplysningerne rundt i hele organisationen. Alle afdelinger skal i det hele taget kommunikere bedre 

sammen for at give kunden den bedste service og storytelling.  

Sælgeren skal, som projektleder, være bevidst som sin egen rolle og adfærd samt relationer for at 

kunne samarbejde effektivt med andre. De fleste respondenter nævner personlighedsprofiler som et 

vigtigt værktøj til dette. Morgendagens sælger skal derfor kunne:  

 

✓ Være en teamplayer og kunne arbejde sammen med alle interne og eksterne interessenter 

✓ Kommunikere med mange typer/roller både eksternt og internt  

✓ Have en central rolle som projektleder i et team af specialister  

 

Danske virksomheder er på dette punkt allerede godt i gang. Projekt Morgendagens Salg har i sin 

opfølgende undersøgelse i februar 2021 med 2.700 respondenter fundet, at salgsafdelingerne faktisk 

er blevet bedre til at samarbejde med kollegaer i andre afdelinger. (Krag-Svendsen, 2021)  

 

6. At kunne sparre med salgsledelsen 

Der er stor enighed blandt respondenterne om, at den gode salgsleder er tættere på salget og 

sælgerne. Det mener både de adspurgte sælgere og ledere.  

Salgslederens rolle er under kraftig forandring. Han/hun skal være mere motiverende. Lederen skal 

være i dialog med sælgerne om deres kunder, så de kan sparre med sælgeren og ikke kun se på tal 

og KPI’er som omsætning, men de skal se på hele processen. Lederen skal kunne udfordre og sparre 

med sælgeren og spørge: Gør vi det rigtige? Cepcedes peger også på, at sælgerne skal udvælge 

deres kundeemner i overensstemmelse med virksomhedens egen business model. Guidelines skal 

diskuteres med lederne og koordineres. (Cepcedes, 2021) 

Der er brug for mere hands on ledelse og dialog om udfordringer. Sælgerne skal ikke lades alene, 

bare fordi de er dygtige og når deres budgetter og mål. Derfor skal lederen sætte rammerne og sørge 

for, at der evalueres sammen med lederen. Den gode salgsleder er den spillende træner. Lederen 

skal kunne sætte værdierne af teamsamarbejdet på dagsordenen, så alle arbejder sammen og der er 

et godt arbejdsmiljø. 

Flere respondenter peger på, at ændrede KPI’er vil være i spil. Det kan være KPI’er som 

kundeinteraktion, impact og footprint på kunderne. Det er såkaldte lead KPI’er, der skuer fremad i tid 

og fokuserer på kvaliteten i indsatser og processer, fremfor de mere traditionelle lag KPI’er, der er et 
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udtryk for realisering af de konkrete målsætninger. (Bjerre & Ulrich, 2021) Møder på digitale platforme 

er også kundemøder, så hvis der skal måles på antal kundemøder, skal der tænkes i nye 

succeskriterier og KPI’er. Dette kan være svært, når der i mange salgsorganisationer hersker en 

mangeårig kultur og gamle vaner. Hertil kommer også, at en salgsleder skal kunne tænke trends ind 

som fx bæredygtighed, samt turde udvælge og sætte fokus på de rette produkter og det, der er 

bagved. Det handler ikke kun om pris og kvalitet, men om det samlede værditilbud. Samspillet med 

den spillende træner kræver også noget af sælgerne i denne dialog. Den større grad af dialog med 

nærmeste leder vil betyde for sælgerne, at de naturligvis skal indgå i denne, og ikke kan køre på 

frihjul, som mange sælgere førend har gjort, så længe de leverede til bundlinjen. Der skal 

samarbejdes i langt større grad end før. I samarbejde med salgslederen skal morgendagens sælger:  

 

✓ Kunne bryde vaner i gamle salgsorganisationer i samarbejde med ledelsen 

✓ I højere grad samarbejde med sin leder om de konkrete kunder og sager  

✓ I større grad arbejde efter lead KPI’er 

 

De større krav om omstilling til nye og ændrede salgsprocesser klinger dog ikke godt med, at 

respondenterne i Business Danmarks opfølgende undersøgelse fra Morgendagens Salg konstaterer, 

at danske virksomheder er blevet dårligere til salgsledelse og markant dårligere til 

kompetenceudvikling under krisen. (Jacobi & Krag-Svendsen, 2021) Det klinger heller ikke godt med 

de fund, som Rapp & Beeler finder i deres store review, nemlig at yngre sælgere kræver hurtigere 

kommunikation og mere træning og motivation fra lederne. (Rapp & Beeler, 2021) Der er derfor al 

mulig grund til at fokusere mere på salgsledelse fremover.   

 

7. Skabe værdi for kundens virksomhed 

Sælgerne har dybest set altid haft til opgave at skabe værdi både for deres virksomhed og deres 

kunder. Morgendagens Salg har sat fokus på, at de danske virksomheder faktisk ikke er gode nok til 

det og vist, at kun en tredjedel af de danske sælgere arbejder på at skabe større og tydeligere værdi 

for deres kunder, og 21 % oplever, at de jævnligt mister salg på grund af dårlige oplevelser hos 

kunderne. (Morgendagens Salg, 2019)  

Værdiskabelsen vil på mange måder blive central fremover, så de virksomheder, der ikke formår at 

omstille sig til at være værdiskabere, vil få det endnu sværere i konkurrencen mod andre. Sælgeren er 

ikke en, der flytter varer, men en der flytter viden. En af respondenterne udtrykte det på følgende 

måde: Sælgeren går fra at være et talende produktkatalog til at være sparringspartner. Den komplette 

sælger er en konsulent med viden og netværk, og som kan sætte temaer som CSR og verdensmål i 

spil.  

Der vil stadig være de såkaldte huntere og farmere hos sælgerne. Hunterne skal virkelig stramme sig 

an og skabe værdi for kunden. Ren charme duer ikke mere. Der skal knivskarp viden på bordet, og 

sælgeren skal være meget mere forberedt. Sælgeren skal kunne rådgive kunden samt kunne se 

tingene på en anden måde. Sælgeren skal kunne stille de spørgsmål, der skal til for at finde ud af, 

hvad der er behov for samt udfordre kunden. Sælgeren skal være ærlig omkring det, de kan og ikke 

kan og måske endda kunne bringe en konkurrent til dem selv i spil, hvis de kan komplementere 

løsningen, så kunden får den bedst mulige løsning på de deres udfordring eller behov. Sælgeren skal 

kunne se de muligheder for optimering, der gør det billigere, bedre og nemmere for kunden.  

Sælgeren er en ressource for virksomheden og ikke blot en prisliste. Sælgeren skal træne sine 

forhandlere individuelt og kende sine kunder samt deres kunder. Sælgeren skal bidrage med noget 

hver gang, de er i kontakt med deres kunder. Det kan være at dele ud af viden og kompetencer, 

trends osv. Et møde med sælgeren skal skabe forretning med kunden og for kunden. Sælgeren skal 

derfor have en baggrund, som gør, at de forstår det gode købmandskab og samtidigt er skarpe i deres 

værdibudskab.  
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Kort sagt skal den værdiskabende morgendagens sælger:  

 

✓ Være en ressource for kunden og kundens virksomhed 

✓ Være en sparringspartner i forhold til forretningsudvikling  

✓ Bidrage med ny viden og trends samt træne forhandlerne i dette  

 

8. Bruge salgsressourcerne optimalt  

Under corona-krisen har Business Danmark afholdt en række webinarer for at holde gryden i kog hos 

de danske sælgere. I den forbindelse blev der lavet en rundspørge: 85 pct. af de 250 

webinardeltagere svarede, at det var blevet sværere at få nye kunder. (Morgendagens Salg, 2021) 

Flere respondenter peger på, at det er sværere at få succes som sælger; du skal kunne mere. Efter 

corona-krisen har en ny salgsvirkelighed trængt sig på, og det giver imidlertid sælgerne nye 

muligheder for at effektivisere indsatsen i hverdagen og dermed have mere tid til det, der skaber nye 

kunder. 

De ændrede købsprocesser, mere hjemmearbejde samt mere remote og online selling giver imidlertid 

sælgeren mere tid til faktisk at bedrive salg end at køre på landevejen og planlægge disse besøg. Den 

frigivne tid kan bruges dels på at have mere kundekontakt, samt dels på at sælge mere, når man 

faktisk har kontakt med kunden. Her kan forskellige salgsteknologier være til hjælp. (Cohen, 2020) 

Cepcedes ser også en øget salgstid som en stor mulighed for at komme igen ovenpå krisen, hvor den 

faktiske salgstid kan øges med 10-20 %. (Cepcedes, 2021)  

På den ene side har sælgerne større effektiviseringsmuligheder med mere remote selling og mere 

hjemmearbejde. Det sparer meget tid og ressourcer. Respondenterne lægger samtidigt vægt på, at 

salgsmøderne bliver kortere. Møderne via digitale platforme vil oftest vare mellem 15 og 20 min., men 

til gengæld vil vi se hyppigere møder. Møderne bliver samtidigt mere afgrænsede og fokuserede.  

Der er en klar tendens til, at respondenterne planlægger et miks mellem digitale og fysiske møder. De 

fysiske møder vil stadig være centrale ved opstart af nye kunder for at bygge relationer og afdække 

behov. Dog peger flere på, at der forinden det første fysiske møde, i lead qualification-fasen, kan 

planlægges et kort digitalt møde for at afstemme forventninger, så ingen spilder tiden. Det vil skabe 

stor værdi, når det bliver stadigt vigtigere at udvælge og kvalificere potentielle og nuværende kunder, 

samt tilpasse til nye salgssegmenter med fx mere komplicerede købsprocesser. Derfor er det vigtigt at 

gøre sig klart, om det er den rigtige kunde, der arbejdes med inden der bruges for meget tid på det. 

Efter det første fysiske møde og opstart af samarbejde, vil der blive planlagt 1-4 fysiske møder om 

året. Resten vil være korte, digitale statusmøder hver uge eller hver 14. dag. 

Flere respondenter peger desuden på, at deltagelse på messer vil blive meget begrænset eller helt 

stoppes fremover, men at sælgerne i højere grad vil bruge andre platforme eller simpelthen komme til 

kunden med form for messebus, event eller simpelthen skrue endnu mere op for content marketing.  

På den anden side kræver de mange muligheder for hjemmearbejde og remote selling også en langt 

højere grad af disciplin og kalenderstyring for at få den øgede mængde af mindre, men hyppigere 

møder planlagt og forberedt. Den nye mødestruktur kræver mere forberedelse og struktur. Den tid er 

forbi, hvor sælgeren bare kom forbi til kaffe og der reelt ikke var en agenda eller mål med mødet. 

Dette er en klar udfordring for de tilbageværende sælgere af “den gamle skole”, som trods alt stadig 

findes. Sælgeren har med de korte, digitale møder ikke tid til at snakke sig varm, og det er blevet mere 

udfordrende at skabe relationer.  
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Flere respondenter peger på, at der fremover bliver langt færre kørende sælgere. En af 

respondenterne siger endda meget bestemt, at de aldrig skal have kørende sælgere mere. Når 

salgshverdagen bliver forandret på denne måde, vil aflønningen af sælgere også blive forandret. De 

vil muligvis ikke længere have fri bil eller modtage kørepenge, som de er vant til. Hverdagen og 

forholdene for sælgerne er derfor under stærk og varig forandring. Derfor skal morgendagens sælger 

kunne:  

 

✓ I større grad kunne udvælge, opsøge og kvalificere kundeemner  

✓ Bruge tiden effektivt, når sælgeren er i kontakt med kunden 

✓ Have en høj grad af struktur i en hybrid mødestruktur samt kunne forberede sig til kortere og 

hyppigere møder 

 

Konklusion og videre undersøgelse  

I dette paper har vi undersøgt, på baggrund af en litteraturgennemgang samt kvalitative interview, 

hvordan B2B salgsprocessen har ændret sig efter COVID-19 pandemien, samt hvad det betyder for 

de kompetencer, der efterspørges hos morgendagens sælgere. Vi har gennem vores analyse fundet 

frem til otte hovedgrupper af kompetencer, som er afgørende for morgendagens sælgere samt 

uddybet disse grupper med konkrete kompetencer, som sælgeren skal besidde.  

Identifikationen af de konkrete kompetencer rejser nye spørgsmål, som er interessant at undersøge. 

Det vil være interessant at afprøve vore fund og tendenser i et større, kvantitativt studie samt dykke 

mere ned i, hvordan dette fordeler sig på brancher og landsdele.  

En essentiel observation, både i litteraturgennemgang og i interview, er, at den menneskelige faktor 

hos sælgeren er den vigtigste. Det vil sige at evnen til at opbygge og vedligeholde relationer samt 

udvise empati, troværdighed og tillid.  

Det er interessant, at der synes at være et stort dilemma indbygget i forbindelse med morgendagens 

sælgers kompetencer: På den ene side vægtes de menneskelige egenskaber højest over de 

kompetencer en sælge skal have. Særligt evnen til at skabe og vedligeholde relationer. På den anden 

side er det med en øget brug af digitale kanaler og digitale møder også skabelsen og vedligeholdelsen 

af relationer, som er vanskeligst. Smalltalken forsvinder stort set med de mere effektive og kortere 

digitale møder. Dog peger respondenterne på, at frekvensen af de digitale møder kan kompensere for 

dette, da vi i fremtiden får kortere, men hyppigere møder. Det er værd at undersøge nærmere.  

Denne undersøgelse har ikke et internationalt aspekt med. Flere respondenter nævner, at de 

menneskelige egenskaber som tillid og relationer betyder endnu mere i forbindelse med det 

internationale salg, og at eksportsalget ikke kan digitaliseres i samme grad som det danske salg kan. 

Danmark har et stort, uudnyttet eksportpotentiale. (Morgendagens Salg, 2019) Det vil derfor være 

yderst relevant at undersøge, hvordan morgendagens eksportsælgers kompetencer ser ud.  

Disciplinen salg indgår i flere uddannelser, ikke mindst på markedsføringsuddannelserne, samt på 

efter- og videreuddannelsesniveau. Det helt overordnede spørgsmål er derfor, hvordan 

morgendagens sælgeres kompetencer passer overens med de nuværende uddannelser og kurser i 

Danmark.   
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