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INNGANGUR 

Söluskýrsla SHL hjálpar þér að meta hversu hæfur Sample Candidate er til að takast á við hlutverk 
söluaðila. Skýrslan byggir á niðurstöðum úr Persónuleikaprófinu OPQ32 og MQ-spurningalistanum. 
Upplýsingarnar gefa einnig til kynna hvar veikleikar og möguleikar á þróun Hr Candidate sem 
árangusríks söluaðila liggja. 

SHL rannsakaði þúsundir sölumanna í mismunandi atvinnugreinum til að greina þætti sem eru 
mikilvægir í sölumennsku. Jafnvel þó allir þessi þættir hafi áhrif á árangur sölu þarft þú að meta 
hvaða þættir skipta mestu máli við ákveðnar aðstæður. Hægt er að nota upplýsingarnar í þessari 
skýrslu án sérstakrar þjálfunar. 

Þegar skýrslan er notuð til að velja starfsmenn er nauðsynlegt að hafa nokkra þekkingu á 
árangursríkri valtækni sem og starfinu sem um ræðir. Skýrslan gengur út frá því að notandi 
hennar hafi næga þekkingu á starfinu og kröfum þess til að taka viðeigandi ákvarðanir út frá 
upplýsingunum í skýrslunni. Á meðan á valferlinu stendur ætti einnig að nota viðtöl og aðrar 
viðeigandi matsaðferðir til að meta hæfni umsækjandans. 

Ef skýrslan er notuð í þróunarskyni kallar slík notkun á þekkingu á þróunartækni og inngripum. 

HVERNIG SKÝRSLAN ER NOTUÐ 

Skýrslunni er skipt í þrjá meginhluta: Grundvöll sölu, hvatningu og söluferil. Í lok skýrslunnar 
gefur hlutinn Söluprófíll heildstætt yfirlit. 

Hlutinn Grundvöllur sölu fjallar um þætti sem eru mikilvægir í árangursríkri sölumennsku við 
flestar aðstæður. Þótt vægi þessara þátta sé mismikið fyrir mismunandi störf eru þetta engu að 
síður lykilatriði í flestum sölustörfum. 

Hlutinn Hvatning fjallar um hvatningarþætti sem geta haft áhrif á söluárangur. Hvatning er 
drifkrafturinn sem knýr einstakling til að standa sig. Hvatning segir til um hversu mikla orku 
viðkomandi mun leggja í starf og hvað megi gera til að aðstoða einstakling við að viðhalda þessari 
orku. Hvatning getur haft veruleg áhrif á afköst og árangur. 

Hlutinn Söluferill fjallar um þætti sem eru mikilvægir í hefðbundu söluferli. Þessi hluti gefur til 
kynna hversu árangursríkur viðkomandi er líklegur til að vera á átta úrstlitasviðum söluferlis. 
Skilningur á eðlislægum styrkleika einstaklings á ákveðnum sviðum söluferilsins getur gefið 
vísbendingar um það í hvers konar söluumhverfi viðkomandi nýtist best. Einnig er hægt að bera 
kennsl á atriði þar sem þjálfun eða þróun geta stuðlað að betri heildarárangri. 

Í síðasta hluta skýrslunnar gefur að líta allar upplýsingar um Grundvöll sölu, Hvatningu og Söluferil 
á einni blaðsíðu. Hlutann Söluprófíll má nýta á hagkvæman hátt til að para saman eiginleika 
einstaklings og kröfulýsingu ákveðinna sölustarfa eða aðstæðna.
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GRUNDVÖLLUR SÖLU 

Hlutinn Grundvöllur sölu fjallar um þætti sem eru mikilvægir í árangursríkri sölumennsku við 
flestar aðstæður. Súluritið lýsir styrkleikum Hr Test á hverju sviði. Skilgreiningu á hverju sviði fyrir 
sig má finna rétt fyrir neðan súluritið. Lýsingu á háum og lágum stigafjölda má finna fyrir neðan 
hverja skilgreiningu. 

Sýnt hefur verið fram á að allir þessir þættir hafi áhrif á árangur sölu við mismunandi aðstæður. 
Almennt má ganga út frá því að hátt skor á öllum sviðum sé eftirsóknarvert fyrir flest sölustörf. 
Hins vegar getur verið að sumir þættir séu meira eða minna mikilvægir í mismunandi sölustörfum. 
Best er að þú leggir mat á hvaða þættir séu mikilvægastir í þínu tilfelli. 

Einkunnagjöfin gefur til kynna hvaða styrkleika má leggja áherslu á til að bæta söluárangur. Einnig 

gefur matið til kynna á hvaða sviðum má beita þróun og/eða kennslu til að bæta söluárangur. 

Öryggi í sölumennsku 
Lágt    Hátt 

     
Skilgreining: Er mjög örugg(ur) í samskiptum við aðra og virðist búa yfir miklum hæfileikum og færni. 

● Einstaklingar með háan stigafjölda sýna yfirleitt mikið sjálfsöryggi, jafnvel við ögrandi og erfiðar aðstæður. 

● Einstaklingar með lægri stigafjölda kunna að vera feimnir eða hlédrægir. Þessir aðilar gætu virst skelfdir eða óöruggir 

við ákveðnar aðstæður. 

Sölumetnaður 
Lágt    Hátt 

     
Skilgreining: Hefur metnað og áhuga, þráir velgengni og knýr sjálfa(n) sig áfram til að takast á við erfið verkefni.  

● Einstaklingar með hærri stigafjölda eru orkuríkir og staðráðnir í að sigrast á öllum markmiðum og keppinautum. 

● Aðilar með lægri stigafjölda eru ekki eins orkuríkir né ákveðnir. 

Söluþol 
Lágt    Hátt 

     
Skilgreining: Full(ur) bjartsýni og mjög fylgin(n) sér, gefst ekki upp við erfiðar aðstæður og er opin(n) fyrir nýjum 
tækifærum. 

● Einstaklingar með hærri stigafjölda eru jákvæðir og afslappaðir, jafnvel við erfiðar aðstæður. 

● Aðilar með lægri stigafjölda kunna að missa kjarkinn ef harðnar á dalnum. 

Aðlögunarhæfni 
Lágt    Hátt 

     
Skilgreining: Ber kennsl á og tileinkar sér viðeigandi hegðun til að hámarka líkur á sölu miðað við aðstæður. Á auðvelt 

með að tengjast og ná til viðskiptavina og líklegra kaupenda. 

● Einstaklingar með hærri stigafjölda eru næmir á aðra og mjög sveigjanlegir og varfærnir í samskiptum við 
viðskiptavini. 

● Aðilar með lægri stigafjölda eiga ekki eins auðvelt með að aðlaga eigin framkomu að aðstæðum og öðru fólki.  

Hlustun 
Lágt    Hátt 

     
Skilgreining: Hlustar á aðra á viðkunnanlegan hátt og tekur vel eftir og túlkar framkomu annarra. 

● Einstaklingar með hærri stigafjölda hlusta af eftirtekt og eiga auðvelt með að umgangast aðra. 

● Aðilar með lægri stigafjölda virðast gjarnan ekki hlusta vel á aðra. 

Tileinkun breytinga 
Lágt    Hátt 

     
Skilgreining: Hefur hæfileika til að aðlagast hratt miklum og stöðugum breytingum á vinnustaðnum, í umhverfinu eða 
vinnuháttum. 

● Einstaklingar með hærri stigafjölda eiga auðvelt með að takast á við breytingar á stefnu og vinnuálagi og aðlagast 

breyttu vinnuumhverfi mjög hratt. 

● Aðilar með lægri stigafjölda aðlagast breytingum á skipulagi eða aðstæðum ekki á jafn áhrifaríkan eða jákvæðan 

hátt. 
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HVATNING 

Aðstæður í starfi sem virka hvetjandi á einstaklinginn kallast hvatning. Hvatning segir til um þá 
þætti sem hafa áhrif á metnað einstaklings og knýja hann/hana áfram til velgengni. Súluritið hér 
fyrir neðan sýnir hvers konar hvatning hefur áhrif á hegðun Hr Candidate. Einnig má sjá 
skilgreiningu á hverjum hvatningaþætti. 

Skýrslan tilgreinir tilteknar tegundir hvata og líkleg áhrif þeirra á metnað Hr Test. Þessir þættir 
gefa ekki heildarmynd af almennum metnaði. (Stigafjöldi Sölumetnaðar í hlutanum um Grundvöll 
sölu gefur betri mynd af almennum sölumetnaði). 

Með því að bera kennsl á þá hvata sem hafa áhrif á einstakling gefst tækifæri til að skilja hvað er 
líklegt til að knýja viðkomandi áfram í sölustarfinu. Ef til dæmis er vitað að Peningar hvetji 

einstakling áfram má hugleiða að setja viðkomandi í aðstæður þar sem mögulegt er að afla hárra 
tekna. Störf sem bjóða upp á símenntun og möguleika á frekari þjálfun henta aftur á móti 
einstaklingum sem sjá mentað sinn í persónulegum vexti. 

Peningar 
Gróði og veraldlegt gengi 

Ekki hvetjandi    Mjög hvetjandi 

     

Samkeppni 
Tækifæri til að keppa við vinnufélaga 

og samkeppnisaðila 

Ekki hvetjandi    Mjög hvetjandi 

     

Afrek 
Skýr markmið og aðstæður þar sem 
frammistaða einstaklings ræður 

úrslitum 

Ekki hvetjandi    Mjög hvetjandi 

     

Hraði 
Umhverfi sem iðar af lífi og þar sem 
vinnuálag er mikið 

Ekki hvetjandi    Mjög hvetjandi 

     

Félagsleg tengsl 
Mannleg samskipti eru stór hluti af 
hverjum vinnudegi 

Ekki hvetjandi    Mjög hvetjandi 

     

Viðurkenning 
Umhverfi þar sem mikið er um hrós og 
góð frammistaða er viðurkennd 

Ekki hvetjandi    Mjög hvetjandi 

     

Vöxtur 
Tækifæri til að vaxa og bæta við 
kunnáttu sína 

Ekki hvetjandi    Mjög hvetjandi 

     

Sjálfsstjórn 
Frelsi til að skipuleggja eigin vinnu án 

of mikils eftirlits 

Ekki hvetjandi    Mjög hvetjandi 
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SÖLUFERILL 

Hlutinn Söluferill fjallar um það sem einstaklingurinn kýs helst út frá þáttum sem eru mikilvægir í 
hefðbundnu söluferli. Þessi hluti gefur til kynna hversu árangursríkur viðkomandi er líklegur til að 
vera á átta úrstlitasviðum söluferlis og gefur til kynna á hvaða stigi söluferilsins einstaklingurinn er 
hæfastur. Feitletraða línan í skýringarmynd söluferlis táknar Útlínu Söluferils. Punktar nær ytri 
jaðar hringsins tákna hærri stigafjölda. Punktar nær miðju tákna lægri stigafjölda. Almennt er 
æskilegt að á sviðum sem hafa úrslitaáhrif á árangur sölu í ákveðnum sölustörfum séu punktarnir 
nær jaðar hringsins á hverju sviði. Þar sem stigafjöldi staðsetur punkta nálægt miðju hringsins 
þarf að gera ráð fyrir þjálfun og/eða kennslu. 

Fyrir neðan skýringarmynd Söluferils má sjá skilgreiningu á öllum þáttum Söluferilsins ásamt 
súluriti. 

 
Búa til áætlun Lágt    Hátt 

      
Ítarleg greining á markaðnum, vinna við staðsetningu vöru og áhrifaríka sölutækni. 

Skapa tengsl Lágt    Hátt 

      
Mynda viðskiptatengsl, ‘brjóta ísinn’ og stuðla að vellíðan annarra, taka frumkvæðið við að mynda ný sambönd. 

Byggja upp löngun Lágt    Hátt 

      
Virkja tilfinningar viðskiptavina, skapa söluvænt andrúmsloft og hrifningu á vörunni eða þjónustunni.  

Skapa valmöguleika Lágt    Hátt 

      
Skilja þarfir viðskiptavinarins og finna nýstárlegar lausnir. 

Kynna Lágt    Hátt 

      
Kynna einstaklingum eða hópum viðskiptavina vörur og/eða úrlausnir á aðlaðandi og öruggan hátt, laus við stress og 
áhyggjur. 

Loka sölu Lágt    Hátt 

      
Ljúka viðskiptum, hafa áhrif á ákvarðanatöku viðskiptavinar, takast á við mótbárur, semja um endanlegt verð og skilmála 

viðskipta. 

Gera viðskiptavininn 
ánægðann 

Lágt    Hátt 

      
Sjá um tengsl að sölu lokinni, hafa samband við viðskiptavininn og sjá til þess að viðskiptavinurinn sé ánægður. 

Umsjón og vöxtur Lágt    Hátt 

      
Viðhalda tengslum við viðskiptavininn eftir að viðskiptum er lokið, vera sífellt vakandi fyrir nýjum þörfum og tækifærum.  
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SÖLUPRÓFÍLL 

Í þessum hluta er stutt samantekt á niðurstöðum Sample Candidate. 

Ef bera á upplýsingarnar úr þessum hluta saman við eiginleika óskasölumanns í tilteknum 
sölustörfum eða aðstæðum er mikilvægt að ákveða hvaða þættir skipta úrslitamáli í því starfi. 
Áður en eiginleikar einstaklingsins eru bornir saman við eiginleika óskasölumanns er almennt fyrst 
unnin starfsgreining til að ákvarða hvaða þættir eru ómissandi, mikilvægir eða einfaldlega ágætir. 
(Gott er að nota dálkinn „Mikilvægt fyrir árangur“ í töflunni hér fyrir neðan til að skrá þessar 
upplýsingar). 

Þar sem Hvatning hefur áhrif á árangur á einstaklingsbundinn hátt ætti ekki að bera þennan hluta 

saman við eiginleika óskasölumanns fyrir tiltekið starf eða aðstæður. Þennan hluta ætti frekar að 
bera saman við þá hvatningu sem líklegt er að verði til staðar eða vanti. 

Jafnvel þó þessi skýrsla gefi rétta mynd af mati á söluhæfileikum og hvatningu einstaklingsins er 
mikilvægt að hafa í huga að allar upplýsingarnar eru byggðar á sjálfsmati. Fjöldi annarra þátta 
getur einnig haft áhrif á árangur í sölustörfum. Því er mikilvægt að taka aðrar upplýsingar, svo 

sem reynslu, þekkingu og getu, einnig til greina ef skýrslan er notuð sem samanburður við óska 
starfseiginleika í þeim tilgangi að velja starfsmann. 

  Miklvægt fyrir 
árangur?* 

(Raða eða haka 
við) 

1 2 3 4 5 

  

Grundvöllur Sölu 

       Öryggi í sölumennsku       
              Sölumetnaður       
              Söluþol       
              Aðlögunarhæfni       
              Hlustun       
              Tileinkun breytinga       
       Hvatning 

       Peningar      á ekki við 

              Samkeppni      á ekki við 

              Afrek      á ekki við 

              Hraði      á ekki við 

              Félagsleg tengsl      á ekki við 

              Viðurkenning      á ekki við 

              Vöxtur      á ekki við 

              Sjálfsstjórn      á ekki við 

       Söluferill 

       Búa til áætlun       
              Skapa tengsl       
              Byggja upp löngun       
              Skapa valmöguleika       
              Kynna       
              Loka sölu       
              Gera viðskiptavininn ánægðann       
              Umsjón og vöxtur       
       *NOTANDI SKÝRSLUNNAR BER FULLA ÁBYRGÐ Á AÐ META MIKILVÆGI ÞESSARA ÞÁTTA Í TENGSLUM VIÐ STARFIÐ SEM UM RÆÐIR. 



  
1. október 2018 Söluskýrsla Hr Sample Candidate 7 / 7 

© 2018 SHL og/eða hlutdeildarfélög. Allur réttur áskilinn. 
 

 

AÐFERÐAFRÆÐI VIÐ MAT 

Greiningin byggir á eftirfarandi upplýsingum um Hr Sample Candidate 

Spurningalisti /hæfnipróf Samanburðarhópur 

OPQ32r Russian v1 (Std Inst) OPQ32r RUSSIAN Almenningur 2012 (INT) 

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

UPPLÝSINGAR UM SVARANDA 

Nafn Hr Sample Candidate 

Gögn um 
umsækjanda 

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 

Skýrsla Söluskýrsla v2.0 RE 

UM ÞESSA SKÝRSLU 

Skýrslan er búin til með SHL Online Assessment System. Hún byggir á svörum við Occupational Personality 
Questionnaire (OPQ32). Aðeins þeir sem hafa til þess viðeigandi þjálfun mega nota og túlka prófið. 

Skýrslan byggir á spurningalista sem einstaklingurinn svaraði og niðurstaðan byggist efnislega á þeim 
svörum. Miklvægt er að hafa í huga að svör við spurningalistum sem þessum fela í sér ákveðið huglægt mat. 
Þetta þarf að taka til greina við túlkun niðurstaðna. 

Skýrslan var gerð sjálfvirkt en notendur hugbúnaðarins geta bætt við texta skýrslunnar. 

SHL Global Management Limited og tengd fyrirtæki geta ekki ábyrgst að innihald þessarar skýrslu sé óbreytt 
niðurstaða tölvukerfisins. Við undanskiljum okkur ábyrgð á afleiðingum af notkun skýrslu þessarar og í því 
felst hvers kyns ábyrgð (þ.m.t. vegna vanrækslu) á innihaldi hennar. 

 
www.shl.com 

© 2018 SHL og/eða hlutdeildarfélög. Allur réttur áskilinn. SHL og OPQ eru vörumerki skráð í Bretlandi og í 
öðrum löndum. 

Þessi skýrsla var unnin fyrir SHL í þágu viðskiptavinar og inniheldur hugverk SHL. SHL heimilar viðskiptavini 
sínum eingöngu að fjölfalda, dreifa, breyta og geyma þessa skýrslu til innanhússnota og ekki í ábataskyni. 
Allur annar réttur SHL er áskilinn. 

https://www.shl.com/

