
Sales Playbook
Mycket mer än ett buzzword...
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INNEHÅLL

1 VAD?
Vad är en Sales Playbook? Vi reder ut
detta buzzword.

3 NÄR?
När kommer Sales Playbook till
nytta? Vi presenterar 4 olika
användningsområden

4 VARFÖR?
Varför är en Sales Playbook så
viktig? 

5 SALES PLAYBOOK
I PRAKTIKEN
Intervju med Jiyan Duran (Head of
Sales Europe) på Karma berättar mer
om deras erfarenhet av Sales
Playbook.  

6 GRATIS MALL
Vi har skapat en mall för Sales
Playbook. Den är kostnadsfri. 

2 INNEHÅLL
Vad bör en spelbok för sälj innehålla?



1.VAD ÄR EN SALES
PLAYBOOK? 
Sales Playbook är den taktiska och strategiska planen för hur
man genomför försäljningsprocessen, med hjälp av verktyg,

content och övriga best practices just hos ditt företag. En
Sales Playbook vägleder säljare för att öka deras förståelse
men också instruktioner vid förekommande situationer så
som exempelvis vanliga invändningar och hur dessa kan
besvaras. 
 

Sales Playbook hjälper nya säljare att komma ombord
snabbare och erbjuder de befintliga säljarna vägledning i sitt
vardagliga arbete. En Sales Playook kan inte ersätta
försäljningsträning för varken nya eller befintliga säljare utan
skall ses som ett nödvändigt komplement. 

2. INNEHÅLL I EN 
SALES PLAYBOOK
1. Säljorganisation (Roller, ansvarsområden och förväntningar) 
2. Säljprocess (Transaktionell/Komplex säljprocess, Inbound/Outbound)

3. Målgrupp (Typ av bolag, beslutsfattare, relevans och trender)
4. Invändningar (Vanliga invändningar, förhandling)

5. Verktyg (Vilka finns och varför använder vi verktyg)

6. Content (Vad skapar vi för innehåll, syfte och hur det delas)
7. Kunder (Branscher, referenskunder)
8. Karriär (Karriärstege och interna framgångssagor)
 

Sidorna som följer är enbart exempel för hur ett innehåll i en Sales
Playbook kan utformas. 
 



INNEHÅLL SÄLJORGANISATION

1.1 Roller och kollegor
Business Development (BD), Account Management (AM), 

Key Account Management (KAM) och Customer Success (CS) 

 

Namn och roll på samtliga kollegor.  
 

1.2 Ansvarsområden 

BD: Boka första möten med små- och medelstora företag (Kan också
benämnas SDR - Sales Development Representative) 

AM: Hela säljprocessen med små- och medelstora företag
KAM: Strategiskt arbete med bolaget största kunder. Bibehålla dessa
företag som kunder och öka affären
CS: Arbetar proaktivt med våra befintliga kunder exklusive de största
företagen. Öka affären och låg churn (tappa kunder)
 

1.3 Förväntningar och nyckeltal
BD: Kontakt med x antal människor, boka x antal förstamöten /

månad
AM: Skapa x nya affärer till ett ordervärde á x antal kr / månad
KAM: Genomföra x antal möten per månad, genomföra x antal
kundaktiviteter per månad. 

CS: Genomföra x antal möten per månad, omförhandla x antal
kunder, uppsälj för x antal kronor per månad
 

Också fördelaktigt att ha med total försäljning för bolaget per år och
hitrate. Allt som kan hjälpa den nya säljaren få bättre uppfattning
om förväntningar. 
 

 



INNEHÅLL SÄLJPROCESS

2.1 Säljprocess för respektive segment/roll
BDM (Business Development) - Transaktionell säljprocess
 

 

 

 

 

 

 

AM (Account Management) - Transaktionell säljprocess
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prospektering

(målgrupp)

Kontakt

(Telefon, e-post, sms)

Kvalificering

(Behovsanalys)

Bokat möte

(Dag, tid, tydlig agenda)

Koppla samman

(Möte med AM)

Kvalificering

(Samtal innan möte)

Hålla möte

(Demo, behovsanalys)

Affärsförslag & Förhandling

(Förslag baserat på behov,

Förhandla med beslutsfattarna)

Avtal

(Stänga affären)

Koppla samman

(Möte med Customer

Success)

(Bryt ned säljprocessen i respektive delmoment. Därefter
förklara respektive beståndsdel av delmomenten. Vart finns
fallgroparna? Vad har fungerat bra? Finns det något som
utmärker sig i denna del av processen? Här finns utmärkt
tillfälle att ge säljarna riktlinjer för hur olika situationer kan
hanteras)



INNEHÅLL SÄLJPROCESS

2.2 Transaktionell säljprocess
Våra säljprocesser gentemot majoriteten av de små- och medelstora
företag är transaktionella säljprocesser. Vad kännetecknar en
transaktionell säljprocess? 

- Ingen befintlig lösning på plats
- I genomsnitt 1-3 beslutsfattare
- Ingen dedikerad budget för inköp av vår typ av produkt/tjänst
- VD/ekonomi är slutgiltig beslutsfattare
- Företaget har ett simpelt behov ("Off-The-Shelf-Lösning" kan räcka)

 

2.3 Komplex säljprocess
Våra säljprocesser gentemot vissa medelstora- och stora företag är av
komplex karaktär. Vad kännetecknar en komplex säljprocess?
- Befintlig lösning att konkurrera mot
- I genomsnitt 5-7 direkta/indirekta beslutsfattare
- Specifik budget avsatt för inköp av vår typ av produkt/tjänst
- C-level är slutlgiltig beslutsfattare
- Behovet är komplext (skräddarsydd lösning behövs) 
 

2.4 Inbound & Outbound
- Vår marknadsavdelning arbetar aktivt med att få inkommande
förfrågningar. Dessa får du tilldelade dig via HubSpot (CRM) och
kommer kunna se vad som hänt precis innan förfrågan kom till dig. 

- Vi arbetar ständigt för att öka vår relevans i vår utgående
kommunikation och försäljning. Av den anledning kommer du att
inleda säljprocesser med människor som redan tagit del av vårt
budskap/varumärke sedan tidigare i din utgående försäljning.  

 

 

 

 

 



INNEHÅLL MÅLGRUPP

3.1 Typ av bolag
Storlek: 50-100 anställda, 

Omsättning: 100 miljoner - 500 miljoner
Geografi: Stockholm, Göteborg och Malmö
Bransch: Konsultverksamhet
Teknik: Bolag som är "teknikmogna" med mjukvaror som en central
del i deras arbetsdag som stödjer processer och flöden. 

 

3.2 Beslutsfattare
Specifika roller: Försäljningschef, marknadschef
Karaktärsdrag: Förändringsbenägen, modern
Förväntningar beslutsfattaren ska lösa i sitt dagliga arbete:

Underlätta för säljare och marknadsförare
 

3.3 Relevans
När är vi relevanta för målgruppen? 

- När företag gjort förändring x, y och z. 

- När företag precis fått nya kollegor inom avdelningarna x, y och z. 

 

3.4 Trender
Finns några trender inom branschen som är viktiga att hålla sig ajour
med? 

 

 

 

 



INNEHÅLL INVÄNDNINGAR

4.1 Vanligt förkommande invändningar och rekommenderat svar
- Vi har ingen budget avsatt för detta
Svar: 
 

- Vi använder konkurrent x och z
Svar: 
 

- Er lösning innebär ett för stort förändringssteg att ta för oss
Svar:
 

- Vi behöver ha en lösning för x eller y innan vi kan börja med detta
Svar: 
 

4.2 Förhandling och eventuella rabatter
- Om absolut nödvändigt kan 5% dras av från slutpriset
 

- Allt över 5% behövs ett skriftligt godkännande från säljchef för
 

 

(I ovanstående exempel ska best practies från befintliga säljare
användas. Vilken invändningshantering har fungerat bäst?)



INNEHÅLL VERKTYG

5.1 HubSpot
Vårt CRM och Marketing Automation-verktyg. I HubSpot arbetar
samtliga kollegor från sälj och marknad. 

 

5.2 GoToMeeting 

Vårt virtuella mötesrum. Här håller vi internmöten mellan kollegor
från respektive kontor samt vissa förstamöten med våra prospekts
(små- och medelstora bolag).

 

5.3 Slack
Intern chatt. Här släpps information om viktiga händelser blandat
med allt ifrån klädkod till planering av AW. Slack hjälper oss att
minimera antalet interna mail.
 

5.4 Dropbox
Lagringplats för våra dokument, tjänstebeskrivningar bilder, offerter,
avtal - bokstavligen allt. Här finns en gemensam delad mapp och en
egen privat mapp. 

 

5.5 Albacross
Detta verktyget hjälper vår marknadsavdelning att identifiera våra
hemsidebesökare för vidare bearbetning. 

 

5.6 LinkedIn
Vi använder den populära sociala kanalen, för att skapa kontakt med
beslutsfattare inom vår bransch och öka varumärkeskännedom samt
driva trafik till hemsidan. 

 
(För mer värde för läsaren, bifoga gärna printscreens och ännu

tydligare instruktioner för respektive verktyg)



INNEHÅLL CONTENT

6.1 Logga, teckensnitt, varumärke
Vår logotyp finns i två olika utföranden. Använd logotyp 1 under
dessa förutsättning: x, y och z. Använd logotyp 2 under dessa
förutsättning: x, y och z. Vi använder oss av Montserrat som
teckensnitt. 
 

Vi vill att vårt varumärkes kopplas samman med x, y och z. Vårt
varumärke ska spegla vår kultur x, y och z. 

 

Vi önskar inte att vårt varumärke kopplas samman med x, y och z. 
 

6.2 Text, bilder, videos
Du hittar våra bilder och videos i mapp x under grafisk design på x
lagringsplats. Tillhörande texter finns att hittas på x lagringsplats. Vill
du skapa något som inte finns tar du kontakt med
marknadsavdelningen.

 

6.3 Presentationer
Vi använder oss av olika säljpresentationer beroende på kundcase.

Samtliga presentationer finner du på x lagringsplats. Där finner du
också tydliga instruktioner om vilken säljpresentation.

 

6.4 Lagringsplatser
Vi använder x programvara. I x programvara hittar du en överskådlig
mapp-struktur. Du får gärna addera egna kopior i ditt eget
lagringsutrymme
 

6.5 Personligt varumärke
Stärk ditt personliga varumärke på sociala plattformar såsom
LinkedIn. Det personliga varumärke bör genomsyra din expertis för
att attrahera rätt typ av målgrupp. 

 

 

 



INNEHÅLL KUNDER

7.1 Branscher och vertikaler
Vi har historiskt varit väldigt framgångsrika inom branscherna x och
y. 

 

Varför vi varit framgångsrika just inom dessa branscher? Vår
produkt/tjänst har löst dessa företags stora utmaning vilket varit att
x, konsekvensen av vår produkt/tjänst har varit förbättring av y med x
% under angiven tidsperiod. 

 

Vi ser att bransch ä och ö har liknande utmaningar som x och y. Vi är
marknadsledande inom x och y, tar stora marknadsandelar inom ä
och ö. 

 

7.2 Referens
Företag: Företag X
Bransch: Bransch Y
Omsättningar: X miljoner i omsättning
Antal anställda: Y antal anställda 

 

Företagets utmaning innan vår lösning:

 

Effekten av vår lösning: 

 

Du får använda referenscaset ovan i både tal och skrift. Det
finns ett PDF-dokument uppladdad i x mapp. 
 

 

 

 



INNEHÅLL KARRIÄR

7.1 Karriärstege
BDM -> AM -> KAM -> Personalansvar 

Beskriv karaktärsdrag och kompetenser som krävs för respektive roll.
Vilka typ av insatser/resultat krävs generellt för att kvalificera sig till
nästa roll? På vilka vis kan den nya säljaren visa framfötterna och öka
sina möjligheter för intern karriär? 

 

 

7.2 Tidigare framgångssagor 

Människa x började hos oss i september 2010. Hen arbetade först
som Business Development Manager. Efter x månader med goda
resultat fick Människa X möjligheten att kliva över till rollen som
Customer Success Manager. Trots rollbytet så fortsatte goda resultat
och tillslut fick Människa X axla rollen som Försäljningchef.   
 

 

 

 

 

 



3. NÄR KOMMER SALES
PLAYBOOK TILL NYTTA?

1. Nyanställda
En Sales Playbook kan vara till stor nytta för nyanställda
eftersom att onboardingen tar kortare tid. Nyanställda är
under sin introduktion oftast mer mottagliga för
förändringar.
 

2. Produktlansering
Detta faller ganska naturligt för majoriteten av
säljorganisationer - Om du riktar om ditt erbjudande till
ny målgrupp kan det vara ett utmärkt tillfälle för
vägledning. Kan göras fördelaktigt via implementering av
en Sales Playbook. 

 

3. Omorganisation
Omorganisationer kan i många fall skapa förvirring och
leda till att det är svårt att förstå rollfördelning eller vad
som krävs i den nya organisationen. En Sales Playbook
skapar tydlighet och kan guida säljare framåt i sina roller. 
 

4. Ny säljprocess
Försäljningsorganisationer ställer om till en mer modern
och anpassad försäljningsprocess. I samband med
lansering av processen kan det vara till stor nytta att
addera ett verktyg för säljarna i form av en Sales
Playbook. Detta kommer leda till högre acceptans och
faktisk förändring. 

Fyra situationer Sales Playbook genererar stort värde:



4. VARFÖR ÄR SALES
PLAYBOOK SÅ VIKTIGT?
Sport och näringsliv likställs ofta som natt och dag i att
koordinera, planera och redogöra varje enskild persons
insats till laget eller företaget. En back i ett fotbollslag har
tydliga instruktioner om vad som förväntas från hen,

instruktionerna leder till ett mer välorganiserat lag där var
och en bidrar till lagets framgång. Varför är det så stor
skillnad i näringslivet?

En Sales Playbook kan leda till väldigt positiva skillnader för
din säljorganisation. De "lägst hängande frukterna" i
sammanhanget är med all sannolikhet snabbare
onboarding, högre effektivitet och mindre missförstånd. 

 

Tydligare förväntningar och klarare instruktioner på vad
som kan göras vid olika situationer som uppkommer under
arbetsdagen kan också vara skillnaden i om en nyanställd
väljer att avsluta sin anställning eller inte. 

 

På nästa sida följer en intervju med ett företag som
implementerat en Sales Playbook och fått väldigt positiva
skillnader i sitt försäljningsarbete. 

 

 

 

 

 

 



"Implementering av Sales Playbook har gjort
stor skillnad för oss. Nya säljare kommer igång
snabbare, closing/success-rate har ökat och
bättre affärer görs. Jag är övertygad om att fler
företag kommer att arbeta med en Sales
Playbook i framtiden"

5. SALES PLAYBOOK I
PRAKTIKEN
Teori i all ära men funkar detta verkligen i praktiken?

Karma är företaget som räddar bra mat från att slängas. Företaget
startades november 2016 i Stockholm. Genom sin app har de
skapat en win-win-win mellan restauranger, caféer,
livsmedelsbutiker, dess konsumenter och miljön. Konsumenterna
hittar bra mat till ett lägre pris som annars skulle slängas och
företagen får en ny intäktskanal. Allt samtidigt som matavfall
minskas. 
 

Karmas försäljningsavdelning består av 26 säljare. Jiyan Durans roll

som Head of Sales Europe innebär att leda försäljningsavdelningen
framåt. Säljavdelningen växer i snabb takt på flera olika marknader,
vilket leder till utmaningar med att få nya säljare att komma igång
snabbt, bibehålla hög effektivitet och skapa naturligt forum för att
koppla samman alla säljare. 

- Jiyan Duran, Head of Sales Europe 



Varför valde ni att implementera Sales Playbook?
Vi har förmånen att växa aggressivt på olika
marknader. År 2018 var vi 5 säljare, idag är vi 26 säljare.

Det utmanar mig som ledare dagligen då jag vill hjälpa
säljarna framåt, prestera resultat och skapa arbetssätt
som gör att vi befinner oss i framkant och en rad andra
arbetsuppgifter ska skötas simultant. 
 

Vi var i behov av en ny standard och arbetssätt. Ett
arbetssätt som möjliggjorde att vi kunde fortsätta
bygga stark kultur inom organisationen, få samtliga att
använda samma verktyg med rätt förutsättningar och
dessutom frigöra säljarnas tid att ha möjligheten att få
svar oberoende av ledarnas tillgänglighet. 
 

Av den anledningen valde vi att implementera Sales
Playbook. 

 

Vilken skillnad har ni märkt med Sales Playbook?
Skillnaden har varit över all förväntan! Vi har märkt att
arbetssättet sätter ett mönster som leder till att
säljarna försöker lära sig nya saker ständigt, förbättrar
pitchen kontinuerligt, utvecklar sig själv och teamet. Vi
kan också se att det leder till att säljarna gör sina
kunder mer framgångsrika. 

 

Vi har också kunna se högre closing/success-rate,

bättre affärer och mer effektiva säljare. Vi är väldigt
stolta och glada för de positiva konsekvenserna! 

 

Skulle du rekommendera Sales Playbook till alla
säljorganisationer? 
Ja, defintivt! Jag är övertygad att i framtiden kommer
fler företag arbeta med Sales Playbook. Det är
fortfarande ett buzzword för många säljorganisationer
men om man sätter sig in i ämnet och tar sig tid att
skapa en Sales Playbook skulle fler säljorganisationer få
de positiva utfallen som vi själva haft. 



6. SALES PLAYBOOK MALL

Tryck på ikonen, du leds till vår hemsida och kan därifrån
ladda ned vår kostnadsfria mall för Sales Playbook. 

https://www.salestailor.se/salesplaybookmall


FÖR MER KUNSKAP OCH TIPS - WWW.SALESTAILOR.SE


