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INNLEDNING 

SHL Salgsrapport hjelper deg til å forstå hvordan Sample Candidate kan passe i en salgsrolle. 
Denne rapporten er basert på resultatene fra Spørreskjema for Yrkesmessig Personlighet 
(Occupational Personality Questionnaire - OPQ32) og, som et alternativ, Spørreskjemaet for 
Motivasjon (Motivation Questionnaire - MQ). Denne informasjonen er også nyttig for å identifisere 

Sample Candidate sterke sider så vel som områder han må utvikle videre i forhold til effektivitet 
innen salg. 

SHL studerte tusenvis av salgsfolk innen en rekke bransjer for å isolere faktorer som er viktig i 
salg. Selv om hver enkelt av disse faktorene viser seg å ha innflytelse på effektivitet i salg, vil du 
måtte fastslå hvilke som er viktigst i en gitt situasjon. Informasjonen i denne rapporten kan 
benyttes uten spesiell opplæring eller kunnskap. 

Når denne rapporten brukes til utvelgelse, kreves det kunnskap om effektive utvelgelsesmetoder 
og om selve jobben. Rapporten forutsetter at bruker har nok kunnskap om jobben og kravene til 
jobben til å ta riktige avgjørelser basert på informasjonen som rapporten gir. Ytterligere materiale 
fra intervjuer og andre relevante vurderinger bør innhentes under utvelgelsesprosessen for å 
fastslå kandidatens egnethet. 

Når rapporten brukes i utviklingsformål, kreves det god forståelse av utviklingsteknikker og -tiltak. 

BRUKE RAPPORTEN 

Denne rapporten har tre hovedavsnitt: Salgsfundamenter, Motivasjon og Salgssyklus. Ved 
slutten av rapporten vil du finne avsnittet Salgsprofil, som gir en totaloversikt. 

Avsnittet Salgsfundamenter fokuserer på faktorer som er viktige for effektivitet i de fleste 
salgssituasjoner. Selv om anvendeligheten til disse faktorene kan variere fra jobb til jobb, er de 
nøkkelfaktorer som gjelder i de fleste salgsroller. 

Avsnittet om Motivasjon fokuserer på motiverende faktorer som kan påvirke effektivitet i salg. 
Motivasjon er kraften som driver et individ til å yte. Motivasjon bestemmer hvor mye energi noen 

vil kanalisere til en jobb, og hva som kan hjelpe noen å opprettholde denne energien. Motivasjon 
kan øve en betydelig påvirkning på resultat og suksess. 

Avsnittet Salgssyklus fokuserer på faktorer som er viktige i en typisk salgsprosess. Avsnittet 
indikerer den sannsynlige effektiviteten til en person i åtte kritiske kategorier av en salgsprosess. 
Å forstå en persons naturlige styrker i salgssyklusen kan hjelpe til å bestemme hvilken type 
salgsmiljø han/hun vil være mest effektiv i. Det kan også identifisere områder der utvikling og 
opplæring kan forbedre den totale effektiviteten. 

Det siste avsnittet i denne rapporten presenterer alle data: Salgsfundamenter, Motivasjon og 
Salgssyklus, på én side. Avsnittet Salgsprofil gjør det lett å sammenligne denne individuelle 
profilen med faktorer som kreves for spesifikke salgssituasjoner og -roller.
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SALGSFUNDAMENTER 

Salgsfundamenter er faktorer som er viktige for effektivitet i de fleste salgssituasjoner. 
Stolpediagrammet indikerer Sample Candidate nivå av potensiell styrke innen hvert område. 
Definisjonen av hver faktor vises rett under stolpediagrammet. Beskrivelser av høye og lave 
poengsummer presenteres under hver definisjon. 

Hver av disse faktorene har vist seg å påvirke suksess i salg i en rekke salgssituasjoner. Generelt 
gjelder det at et høyt nivå i enhver faktor er å foretrekke for de fleste salgsroller. Imidlertid vil 
noen faktorer være mer eller mindre relevante i forskjellige salgssituasjoner. Du bør fastslå hvilke 
faktorer som er mer eller mindre relevante for din bestemte situasjon. 

Disse graderingene kan identifisere styrkeområder som kan utnyttes for å forbedre effektiviteten i 

salg. De kan også identifisere nøkkelområder der målrettet utvikling og/eller opplæring kan 
forbedre salgsresultatene. 

Salgstillit 
Lav    Høy 

     
Definisjon: Utstråler tillit når han håndterer andre personer og viser fremragende personlige egenskaper og talenter. 

● Personer med høye poengsummer har en tendens til å ha mye selvtillit selv i utfordrende og stressende situasjoner.  

● Personer med lavere poengsummer kan være sjenerte eller reserverte. De kan virke forlegne eller usikre i enkelte 
situasjoner. 

Salgsdriv 
Lav    Høy 

     
Definisjon: Har driv og entusiasme, virker sulten på suksess, og driver seg selv mot vanskelige mål. 

● Personer med høyere poengsummer er fulle av energi, fast bestemte på å angripe alle mål og konkurrenter. 

● Personer med lavere poengsummer viser mindre energi og besluttsomhet. 

Salgsukuelighet 
Lav    Høy 

     
Definisjon: Er full av optimisme og meget ukuelig, er standhaftig i de vanskeligste situasjoner, leter alltid etter nye 

muligheter. 

● Personer med høyere poengsummer er optimistiske og avslappede selv når det virkelig spisser seg til.  

● Personer med lavere poengsummer kan miste gløden når ting ikke går så lett. 

Tilpasningsevne 
Lav    Høy 

     
Definisjon: Identifiserer og tilpasser den beste stilen for å maksimere suksess i salgssituasjoner. Er i stand til å relatere til 

kunder og prospekter. 

● Personer med høyere poengsummer er følsomme overfor andre og meget fleksible og gjennomtenkte i måten de 

opptrer overfor kunder. 

● Personer med lavere poengsummer tilpasser ikke så lett stil eller fremgangsmåte basert på bestemte situasjoner 

eller mennesker. 

Evne til å lytte 
Lav    Høy 

     
Definisjon: Lytter med sympati til andre og observerer og analyserer andre menneskers opptreden. 

● Personer med høyere poengsummer lytter aktivt og forholder seg godt til andre. 

● Personer med lavere poengsummer har en tendens til å være dårlige lyttere. 

Evne til å håndtere endringer 
Lav    Høy 

     
Definisjon: Har evne til raskt å tilpasse seg dramatiske og stadige endringer på arbeidsplassen eller i miljøet, eller 

endringer i måten ting utføres på. 

● Personer med høyere poengsummer håndterer lett endrende retningslinjer og prosesser og viser evne til raskt å 

tilpasse seg nye arbeidsforhold. 

● Personer med lavere poengsummer reagerer ikke så effektivt eller positivt på situasjonsbetingede eller 

organisatoriske endringer. 
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MOTIVASJON 

Forholdene som finnes på jobben og som driver en persons motivasjon, kalles motivatorer. 
Motivatorer beskriver hva som påvirker en persons driv og ønske om å lykkes. Stolpediagrammet 
nedenfor indikerer hvor effektiv hver motivator kan være i å påvirke Sample Candidate atferd. 
Definisjonen av hver motivator er også gitt. 

Denne rapporten identifiserer spesifikke motivatorer og i hvilken grad de sannsynligvis påvirker 
Sample Candidate. De representerer ikke et mål på total motivasjon. (Nivået av Salgsdriv i 
avsnittet om Salgsfundamenter er en bedre indikator på total salgsmotivasjon). 

Å identifisere motivatorer som er effektive for en person gir en mulighet til å forstå hva som trolig 
driver personens salgsresultater. For eksempel kan det å vite at en person er særdeles motivert av 

Penger oppmuntre til å fokusere på jobber og salgssituasjoner som gir et høyt 
inntjeningspotensiale. En person som er spesielt motivert av Vekst passer godt til stillinger som 
tilbyr kontinuerlig utvikling og muligheter for opplæring. 

Penger 
Pengemessige og materielle 
belønninger 

Ikke 
motiverende    

Meget 
motiverende 

     

Konkurranse 
Muligheter til å vinne over kolleger og 
konkurrenter 

Ikke 

motiverende    
Meget 

motiverende 

     

Oppnåelse 
Ha klare mål og situasjoner der 

personlige resultater er nøkkelen 

Ikke 
motiverende    

Meget 
motiverende 

     

Tempo 
Et miljø med hektisk aktivitet og travle 
agendaer 

Ikke 

motiverende    
Meget 

motiverende 

     

Sosial kontakt 
Å ha med andre mennesker å gjøre 

hele arbeidsdagen 

Ikke 
motiverende    

Meget 
motiverende 

     

Anerkjennelse 
Et miljø der man mottar mye ros og 
anerkjennelse for godt arbeid 

Ikke 

motiverende 
   

Meget 

motiverende 

     

Vekst 
Ha muligheten til å utvikle og lære 

nye ferdigheter 

Ikke 
motiverende    

Meget 
motiverende 

     

Selvstendighet 
Være uten tett oppfølging, ha frihet til 
å strukturere eget arbeid 

Ikke 

motiverende 
   

Meget 

motiverende 
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SALGSSYKLUS 

Salgssyklusen viser personens preferanser ved bruk av faktorer som er viktige i en typisk 
salgssyklus. Den indikerer en persons sannsynlige effektivitet i åtte kritiske stadier av 
salgsprosessen, og hjelper til å bestemme hvor i en typisk salgssyklus denne personen vil være 
mest effektiv. Den tykke linjen i Salgssyklusdiagrammet er Salgssyklusprofilen. Punkter mot 
sirkelens ytterkant representerer høyere poengsummer. Punkter mot midten representerer lavere 
poengsummer. Generelt foretrekkes poengsummer mot utsiden av sirkelen i hvert område som er 
kritisk for suksess i en bestemt salgsrolle. Poengsummer mot midten markerer områder for 
utvikling og/eller opplæring. 

Definisjonene av hver faktor i Salgssyklusen samt en stolpediagramskjerm vises nedenfor 
Salgssyklusdiagrammet. 

 
Utvikle en strategi Lav    Høy 

      
Analyserer markedet i dybden, legger vekt på å posisjonere produkter og på effektive salgsaktiviteter.  

Ta kontakt Lav    Høy 

      
Kontakte prospekter, ”bryte isen” og få folk til å føle seg komfortable, ta initiativet til å etablere nye forhold. 

Bygge opp et ønske Lav    Høy 

      
Engasjere kunden emosjonelt, skape en preferanse for å kjøpe og en følelse av tillit til produktet eller tjenesten. 

Skape alternativer Lav    Høy 

      
Forstå kundens behov og skape innovative løsninger. 

Presentere Lav    Høy 

      
Presentere produkter og/eller løsninger på en engasjert og tillitsfull måte til personer eller kundegrupper; opptre lett, ledig 
og bekymringsfritt. 

Fullføre salget Lav    Høy 

      
Oppnå en avtale, håndtere kunden for å få en beslutning, håndtere motstand, forhandle sluttpris og salgsvilkår.  

Tilfredsstille kunden Lav    Høy 

      
Ta godt vare på kunden etter salget, relatere til kunden og gjøre alt som er nødvendig for å tilfredsstille kunden. 

Administrere og vokse Lav    Høy 

      
Vedlikeholde kundeforholdet etter at salget er avsluttet, hele tiden se etter nye behov og forretningsmuligheter.  
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SALGSPROFIL 

Dette avsnittet gir en oppsummert oversikt over Sample Candidate resultater. 

Dersom denne informasjonen brukes til å sammenligne med idealprofilen for spesifikke 
salgsjobber eller situasjoner, er det viktig at du bestemmer hvilke faktorer som er viktige for å 
lykkes i denne bestemte rollen. Før det gjøres en sammenligning mellom en persons profil og en 
ideell salgsjobbprofil, brukes informasjon fra en jobbanalyse til å skille mellom faktorer som er 
vesentlige, viktige og kjekke å ha. (Kolonnen ”Viktig for Suksess” i diagrammet nedenfor kan 
brukes til å registrere disse funnene.) 

Ettersom Motivatorer påvirker suksess på individuell basis, bør de ikke sammenlignes med en 

idealprofil for en bestemt jobb eller situasjon. I stedet bør de avstemmes mot motivatorer som 
trolig er tilgjengelige for personen og motivatorer som ikke er tilgjengelige. 

Selv om informasjonen i denne rapporten representerer en nøyaktig vurdering av personens 
salgsfaktorer og -motivatorer, er det viktig å huske at all informasjon som presenteres her er 
basert på et selvrapporterende spørreskjema. Det finnes mange andre faktorer som også kan ha 

innvirkning på effektiviteten i salg. Derfor, dersom denne rapporten brukes til å sammenligne en 
person med en ideell jobbprofil, er det viktig at annen informasjon om erfaring, kunnskap og evne 
blir tatt hensyn til når samsvaret evalueres. 

  Viktig for 
Suksess?* 

(Ranger eller 
merk av) 

1 2 3 4 5 

  

SALGSFUNDAMENTER 

       Salgstillit       
              Salgsdriv       
              Salgsukuelighet       
              Tilpasningsevne       
              Evne til å lytte       
              Evne til å håndtere endringer       
       MOTIVASJON 

       Penger      ubrukt 

              Konkurranse      ubrukt 

              Oppnåelse      ubrukt 

              Tempo      ubrukt 

              Sosial kontakt      ubrukt 

              Anerkjennelse      ubrukt 

              Vekst      ubrukt 

              Selvstendighet      ubrukt 

       SALGSSYKLUS 

       Utvikle en strategi       
              Ta kontakt       
              Bygge opp et ønske       
              Skape alternativer       
              Presentere       
              Fullføre salget       
              Tilfredsstille kunden       
              Administrere og vokse       
       * BRUKER AV DENNE RAPPORTEN ER ANSVARLIG FOR Å FASTSETTE ANVENDELIGHETEN AV DISSE SKALAENE FOR MÅLJOBBEN. 



  
1. oktober 2018 Salgsrapport  Sample Candidate 7 / 7 

© 2018 SHL og/eller deres tilknyttede selskaper. Med enerett. 
 

 

VURDERINGSMETODE 

Denne profilen er basert på følgende informasjonskilder for Sample Candidate: 

Spørreskjema / Evnetest Sammenligningsgruppe 

OPQ32r Russian v1 (Std Inst) 
OPQ32r Russisk Befolkningen generelt 2012 
(INT) 

MQ UK English v1 (Std Inst) MQM5 UKE UK - Generell populasjon 2000 

PERSONOPPLYSNINGER 

Navn Sample Candidate 

Kandidatopplys
ninger 

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 

Rapporten Salgsrapport v2.0 RE 

OM DENNE RAPPORTEN 

Denne rapporten er generert ved hjelp av SHLs Online Assessment system. Den inkluderer informasjon fra 
personlighetstesten Occupational Personality QuestionnaireTM (OPQ32). Bruken av denne personlighetstesten 
er begrenset til personer som har mottatt spesialopplæring i administrering og fortolkning av denne. 

Rapporten er generert på bakgrunn av resultater på et spørreskjema besvart av respondenten(e) og 
reflekterer hovedsaklig svarene denne har gitt. Det må tas hensyn til besvarelsens subjektive karakter ved 
fortolkningen av spørreskjemabaserte tester. 

Denne rapporten er elektronisk generert, og brukeren av programvaren kan gjøre endringer og tilføyelser i 
rapportteksten. 

SHL Global Management Limited og tilknyttede selskaper kan ikke garantere at innholdet i denne rapporten 
er det originale produktet fra datasystemet. Vi kan ikke akseptere noe ansvar for konsekvenser av bruken av 
denne rapporten. Dette inkluderer ethvert ansvar (også uaktsomhet) for rapportens innhold. 

 
www.shl.com 

© 2018 SHL og/eller deres tilknyttede selskaper. Med enerett. SHL og OPQ er varemerker registrert i 
Storbritannia og andre land. 

Denne rapporten er laget av SHL på vegne av våre kunder, og inneholder SHLs intellektuelle eiendom. SHL 
tillater våre kunder å reprodusere, distribuere, endre og lagre denne rapporten, kun for deres interne og 
ikke-kommersielle bruk. Alle andre rettigheter er forbeholdt SHL. 
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