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INTRODUKTION 

SHL salgsrapporten hjælper brugeren med at vurdere Sample Candidate potentielle indpasning i 
en salgsfunktion. Denne rapport er baseret på resultaterne fra spørgeskemaet vedrørende den 
erhvervsmæssige profil (Occupational Personality Questionnaire - OPQ32) og fra spørgeskemaet 
om motivation (Motivation Questionnaire - MQ). Oplysningerne kan også anvendes til at 

identificere styrker og udviklingsområder for  Sample Candidate på områder relateret til 
salgseffektivitet. 

SHL har analyseret tusindvis af salgspersoner i en række brancher for at isolere de faktorer, som 
har betydning for salg. Selv om det er påvist, at alle disse faktorer påvirker salgseffektiviteten, vil 
det være nødvendigt for brugeren at afgøre, hvilke faktorer, der har størst betydning i en given 
situation. Oplysningerne i denne rapport kan anvendes uden særlig uddannelse eller viden. 

Når rapporten bruges til udvælgelse, kræves passende viden om effektive udvælgelsesteknikker 
og detailviden om stillingen. Det forudsættes i rapporten, at brugeren har tilstrækkelig viden om 
stillingen og kravene til stillingen for at kunne træffe passende beslutninger ud fra oplysningerne i 
denne rapport. Yderligere viden fra interviews og andre relevante bedømmelser bør indsamles i 
forbindelse med udvælgelsesproceduren med henblik på at afgøre ansøgerens egnethed. 

I forbindelse med udviklingsformål forudsætter anvendelsen af denne rapport en god forståelse af 
udviklingsteknikker og tiltag. 

SÅDAN ANVENDES RAPPORTEN 

Rapporten er inddelt i tre hovedafsnit: Salgsgrundlag, Motivation og Salgsproces. Sidst i 
rapporten findes et afsnit om Salgsprofil, som giver et samlet overblik. 

I afsnittet om Salgsgrundlag fokuseres på faktorer, som er vigtige for salgseffektiviteten i de 
fleste salgssituationer. Selv om relevansen af disse faktorer kan variere fra stilling til stilling, er 
der tale om nøglefaktorer, der passer på de fleste salgsfunktioner. 

I afsnittet om Motivation fokuseres på motivatorer, som kan påvirke salgseffektiviteten. 

Motivation er den kraft, som får det enkelte individ til at præstere. Motivation afgør, hvor megen 
energi, den enkelte vil lægge i en stilling, og hvad der kan understøtte denne energi. Motivation 
kan have stor indflydelse på output og succes. 

I afsnittet om Salgsprocessen fokuseres på faktorer, som er vigtige i en typisk salgsproces. Her 
angives et individs sandsynlige effektivitet på otte kritiske trin i en salgsproces. En forståelse for 
et individs naturlige styrker i en salgsproces kan gøre det nemmere at afgøre, i hvilket salgsmiljø 
han/hun vil være mest effektiv. Denne forståelse kan også danne grundlag for at identificere 
områder, hvor udvikling eller uddannelse kan forbedre effektiviteten generelt. 

I det sidste afsnit i rapporten Salgsprofil præsenteres alle oplysningerne vedrørende 
Salgsgrundlag, Motivation og Salgsprocessen på én side. Afsnittet om Salgsprofil gør det nemt at 
matche den individuelle profil med faktorer, som er nødvendige i forbindelse med specifikke 
salgssituationer eller -funktioner.
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SALGSGRUNDLAG 

Salgsgrundlaget er en vigtig faktor for salgseffektiviteten i de fleste salgssituationer. I 
søjlediagrammet angives Sten 1 Tests potentielle styrke for hvert område. Definitionen af de 
enkelte faktorer er angivet umiddelbart under søjlediagrammet. Beskrivelser af høje og lave 
scores er angivet under de enkelte definitioner. 

Det er blevet påvist, at disse faktorer har betydning for salgssuccesen i en række salgssituationer. 
Generelt foretrækkes et højt niveau af hver faktor i de fleste salgssituationer. Nogle faktorer vil 
imidlertid være mere eller mindre relevante i forskellige salgssituationer. Brugeren skal beslutte, 
hvilke faktorer, der er mere eller mindre relevante i brugerens særlige situation. 

Disse bedømmelser kan identificere styrkeområder, der kan udnyttes til at forbedre 

salgseffektiviteten. De kan også identificere nøgleområder, hvor målrettet udvikling og/eller 
uddannelse kan forbedre salgsresultaterne. 

Selvtillid 
Lav    Høj 

     
Definition: Udstråler selvtillid i samvær med andre og udviser fremragende personlige egenskaber og talent. 

● Personer med høj score er normalt meget selvsikre, selv i krævende og stressende situationer. 

● Personer med lav score kan være generte eller reserverede. De kan fremstå som generte eller usikre i nogle 
situationer. 

Initiativrig 
Lav    Høj 

     
Definition: Er initiativrig og entusiastisk, ivrig efter succes og driver sig selv frem mod opfyldelsen af svære mål. 

● Personer med høj score er fulde af energi, besluttet på at nå ethvert mål og udfordre enhver konkurrent. 

● Personer med lav score udviser mindre energi og beslutsomhed. 

Vedholdenhed 
Lav    Høj 

     
Definition: Er fuld af optimisme og meget ukuelig, vedholdende i de vanskeligste situationer, er på udkig efter nye 

muligheder. 

● Personer med høj score er optimistiske og afslappede selv under vanskelige forhold. 

● Personer med lav score kan miste modet, når det går mindre godt. 

Tilpasningsevne 
Lav    Høj 

     
Definition: Identificerer og anvender den bedste fremgangsmåde for at maksimere resultaterne i salgssituationer. Er i 

stand til at forholde sig til klienter eller perspektiver. 

● Personer med høj score har god føling med andre mennesker og er meget fleksible og velovervejede i forhold til 

kunderne. 

● Personer med lav score er ikke i lige så høj grad i stand til at tilpasse deres adfærd eller tilgang til en given situation 

eller personer. 

Lydhørhed 
Lav    Høj 

     
Definition: Lytter med sympati til andre og observerer og fortolker årvågent andre menneskers adfærd. 

● Personer med høj score lytter opmærksomt og går godt i spænd med andre mennesker. 

● Personer med lav score er normalt dårlige lyttere. 

Forandringsparathed 
Lav    Høj 

     
Definition: Har evnen til hurtig tilpasning til omfattende og vedvarende forandringer på arbejdspladsen, i omgivelserne 

eller af rutiner. 

● Personer med høj score håndterer ubesværet ændrede politikker eller arbejdsgange og udviser evne til hurtig 

tilpasning til ændrede arbejdsbetingelser. 

● Personer med lav score reagerer mindre effektivt eller positivt på situationsbestemte eller organisatoriske 

forandringer. 
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MOTIVATION 

De forhold på arbejdspladsen, der fremmer et individs motivation, kaldes motivatorer. Motivatorer 
er udtryk for de faktorer, der påvirker et individs motivation og vilje til succes. I søjlediagrammet 
nedenfor angives, i hvor høj grad den enkelte motivator kan påvirke Sample Candidate adfærd. 
Definitionen af hver enkelt motivator angives ligeledes. 

I rapporten identificeres specifikke motivatorer og deres sandsynlige påvirkning af  Sample 
Candidate adfærd. De er ikke udtryk for den generelle motivation. (Niveauet for Salgsinitiativ i 
afsnittet om Salgsgrundlag er en bedre indikator for den generelle salgsmotivation.) 

Ved at identificere de motivatorer, der driver et individ, er det muligt for at få indblik i de faktorer, 
der sandsynligvis vil fremme den enkeltes salgsresultater. Hvis man f.eks. ved, at et individ er 

meget motiveret af Penge, kan man i højere grad fokusere på stillinger og salgssituationer, hvor 
indtjeningspotentialet er højt. En person, som er meget motiveret af Vækst, er velegnet til 
stillinger, hvor der er mulighed for løbende udvikling og uddannelse. 

Penge 
Monetær og materiel aflønning 

Ikke 
motiverende    

Meget 
motiverende 

     

Konkurrence 
Mulighed for at vinde over kolleger og 
konkurrenter 

Ikke 

motiverende    
Meget 

motiverende 

     

Resultater 
Have klare mål - situationer, hvor 

personlige resultater er afgørende 

Ikke 
motiverende    

Meget 
motiverende 

     

Tempo 
Et miljø med høj aktivitet og travle 
kalendere 

Ikke 

motiverende    
Meget 

motiverende 

     

Social kontakt 
Arbejder sammen med andre gennem 

hele arbejdsdagen 

Ikke 
motiverende    

Meget 
motiverende 

     

Anerkendelse 
Et miljø, hvor man modtager masser 

af ros og anerkendelse af en god  

arbejdsindsats 

Ikke 

motiverende 
   

Meget 

motiverende 

     

Vækst 
Mulighed for udvikling og indlæring af 

nye færdigheder 

Ikke 
motiverende    

Meget 
motiverende 

     

Selvstændighed 
Frihed til at strukturere eget arbejde 
uden stram kontrol 

Ikke 

motiverende 
   

Meget 

motiverende 
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SALGSPROCESSEN 

Salgsprocessen viser individuelle præferencer ved hjælp af faktorer, som er vigtige i en typisk 
salgsproces. Her angives individets sandsynlige effektivitet på otte kritiske trin i salgsprocessen, 
hvilket gør det nemmere at afgøre, på hvilket trin i en given salgsproces personen vil være mest 
effektiv. Den fede linie i salgsprocesdiagrammet er Salgsprocesprofilen. Punkter ved cirklens 
periferi repræsenterer en høj score. Punkter i nærheden af centrum repræsenterer en lav score. 
Generelt foretrækkes scores ved cirklens periferi på områder, som er af afgørende betydning for 
salgsresultaterne i en bestemt salgsfunktion. Scores i nærheden af centrum illustrerer områder, 
som skal udvikles og/eller hvor der skal sættes ind med uddannelsestiltag. 

Definitionerne af de enkelte faktorer i Salgsprocessen og et søjlediagram er vist under 
Salgsprocesdiagrammet. 

 
Udvikling af handlingsplan Lav    Høj 

      
Gennemføre grundig markedsanalyse, lægge vægt på positionering af produkter og effektive salgsaktiviteter. 

Kontaktskabelse Lav    Høj 

      
Kontakte kundeemner, "bryde isen" og skabe en god atmosfære, tage initiativ til at etablere nye forbindelser. 

Behovsskabelse Lav    Høj 

      
Engagere kunden følelsesmæssigt, skabe en købspræference og tillid til produktet eller tjenesteydelsen. 

Skabelse af muligheder Lav    Høj 

      
Forstå kundens behov og fremlægge innovative løsninger. 

Præsentation Lav    Høj 

      
Præsentere produkter og/eller løsninger for individer og kunder på en engageret og tillidsvækkende måde; ustresset og 
ubekymret. 

Afslutning af salget Lav    Høj 

      
Afslutte handlen, behørig håndtering af kundens beslutninger, håndtere indvendinger, forhandle endelig pris og 

salgsbetingelser. 

Kundepleje Lav    Høj 

      
Yde eftersalg til enhver tid, forholde sig til kunden og gøre alle nødvendige tiltag med henblik på at imødekomme kundens 

behov. 

Videreudvikling og mersalg Lav    Høj 

      
Fastholde kundeforholdet efter salgsafslutning, vedvarende søgning for at afdække nye behov og forretningsmuligheder. 
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SALGSPROFIL 

Dette afsnit indeholder et summarisk overblik over Sample Candidate resultater. 

Hvis disse oplysninger anvendes til at matche den ideelle profil til en specifik salgsstilling eller -
situation, er det vigtigt, at brugeren afgør, hvilke faktorer, der har betydning for succes i den specifikke 

funktion. Inden et individs profil sammenlignes med en ideel salgsstillingsprofil, vil oplysninger fra en 
stillingsanalyse normalt anvendes til at skelne mellem afgørende, vigtige og nyttige faktorer. (Søjlen 
“Succeskriterie” i skemaet nedenfor kan anvendes til at registrere disse resultater). 

Da Motivatorer fremmer den enkeltes succes, bør de ikke sammenlignes med en idealprofil specifikt 
rettet mod en stilling eller en situation. De bør derimod bruges til at afstemme de motivatorer, som 
sandsynligvis er til rådighed for den enkelte, og de motivatorer, som ikke er til rådighed. 

Selv om oplysningerne i denne rapport er udtryk for en præcis vurdering af individets salgsfaktorer og -

motivationer, er det vigtigt at være opmærksom på, at alle disse oplysninger er baseret på et 
selvrapporteret spørgeskema. Der er mange andre faktorer, som også kan have betydning for 
salgseffektiviteten. Hvis denne rapport anvendes til at matche et individ med en ideal stillingsprofil, er 
det således vigtigt, at supplerende oplysninger om erfaring, viden og kundskaber tages i betragtning i 
forbindelse med vurderingen. 

  Succes- 
parametre  

(Prioriter eller 
afkryds) 

1 2 3 4 5 

  

Salgsgrundlag 

       Selvtillid       
              Initiativrig       
              Vedholdenhed       
              Tilpasningsevne       
              Lydhørhed       
              Forandringsparathed       
       Motivation 

       Penge      Ikke relevant 

              Konkurrence      Ikke relevant 

              Resultater      Ikke relevant 

              Tempo      Ikke relevant 

              Social kontakt      Ikke relevant 

              Anerkendelse      Ikke relevant 

              Vækst      Ikke relevant 

              Selvstændighed      Ikke relevant 

       Salgsprocessen 

       Udvikling af handlingsplan       
              Kontaktskabelse       
              Behovsskabelse       
              Skabelse af muligheder       
              Præsentation       
              Afslutning af salget       
              Kundepleje       
              Videreudvikling og mersalg       
       
* BRUGEREN AF DENNE RAPPORT ER SELV ANSVARLIG FOR AT VURDERE RELEVANSEN AF DISSE SKALAER FOR DEN PÅGÆLDENDE STILLING. 
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VURDERINGSMETODE 

Denne profil er baseret på følgende informationskilder for Sample Candidate: 

Spørgeskema / Evnetest Sammenligningsgruppe 

OPQ32r Russian v1 (Std Inst) 
OPQ32r Rusland Befolkningen som helhed 2012 
(INT) 

MQ UK English v1 (Std Inst) MQM5 UKE UK - General Population 2000 

AFSNIT TIL PERSONLIGE OPLYSNINGER 

Navn Sample Candidate 

Kandidatdata 

RP1=5, RP2=4, RP3=4, RP4=8, RP5=5, RP6=5, RP7=5, RP8=4, RP9=4, 
RP10=3, TS1=5, TS2=3, TS3=5, TS4=3, TS5=5, TS6=5, TS7=6, TS8=8, 
TS9=4, TS10=4, TS11=2, TS12=4, FE1=7, FE2=7, FE3=7, FE4=3, FE5=4, 
FE6=4, FE7=5, FE8=6, FE9=3, FE10=4, CNS=1 X1=1, E3=6, E2=2, E1=6, 
S1=4, S2=3, S5=1, I3=3 

Rapport Salgsrapport v2.0 RE 

OM DENNE RAPPORT 

Denne rapport er udskrevet ved hjælp af SHL Online Assessment System. Den indeholder information fra 
Occupational Personality QuestionnaireTM (OPQ32). Kun personer, der har gennemgået særlig uddannelse i 
brugen og fortolkningen af dette spørgeskema, må anvende det. 

Denne rapport er udskrevet på baggrund af resultaterne fra respondentens besvarelse af spørgerammen, og 
den afspejler de væsentligste tendenser i de afgivne svar. Det er vigtigt i fortolkningen af disse data at være 
opmærksom på den subjektive karakter i spørgeskemabaserede talangivelser. 

Rapporten er fremstillet elektronisk - brugeren af dette software kan foretage rettelser og tilføjelser til 
teksten i rapporten. 

SHL Global Management Limited og de tilknyttede selskaber kan ikke garantere, at rapportens indhold er et 
uændret resultat af computersystemet. Vi påtager os intet ansvar for følgerne af at anvende denne rapport, 
og dette omfatter enhver form for erstatningsansvar (herunder forsømmelighed) i forbindelse med dens 
indhold. 
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