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INLEDNING 

SHLs säljrapport hjälper dig att avgöra om Sample Candidate är lämplig som säljare. Till grund för 
rapporten ligger personlighetsformuläret OPQ32 (Occupational Personality Questionnaire) och 
motivationsformuläret MQ.M5 (Motivation Questionnaire) som Sample Candidate har besvarat. 
Informationen kan också användas för att identifiera Sample Candidate styrkor och 

utvecklingsområden. 

SHL har studerat tusentals säljare inom olika branscher för att hitta de faktorer som är kritiska för 
att lyckas som säljare. I varje enskilt fall måste du dock själv avgöra vilka faktorer som är 
viktigast för den aktuella säljrollen. 

I de fall rapporten ska användas vid urval bör du ha relevanta kunskaper om urvalsmetoder. En 
förutsättning för att det ska gå att fatta rätt beslut utifrån rapporten är att du har god kännedom 
om de krav och arbetsuppgifter som gäller för den aktuella tjänsten. För att kunna avgöra 
lämpligheten hos en kandidat bör du även beakta andra informationskällor, t ex intervjuer. 

Om du vill använda rapporten i utvecklingssyfte bör du ha erfarenhet av utvecklingsmetodik. 

ATT ANVÄNDA RAPPORTEN 

Rapporten består av tre avsnitt: Säljegenskaper, Motivation och Säljcykeln. I slutet av rapporten 
finns en översikt över Kandidatens Säljprofil. 

I avsnittet Säljegenskaper behandlas faktorer som är avgörande för individens förmåga att sälja.  
Faktorernas betydelse kan variera från tjänst till tjänst, men är viktiga i de flesta säljroller. 

I avsnittet Motivation behandlas motivationsfaktorer som kan påverka individens förmåga att 
sälja. Motivation är den drivkraft som får individen att prestera och som kan vara avgörande för 
framgång. Motivationen bestämmer hur mycket energi en person lägger ned på sitt arbete och 
under vilka omständigheter energin kan bibehållas över tid. 

I avsnittet Säljcykeln behandlas faktorer som är viktiga i vanliga säljprocesser. Här visas 

individens sannolika kapacitet inom åtta viktiga områden. Kunskap om en persons starka sidor gör 
det lättare att avgöra i vilken typ av försäljningsmiljö han/hon skulle prestera bäst i. I avsnittet 
identifieras även de områden där utveckling eller utbildning kan förbättra den totala 
arbetsprestationen. 

Slutligen sammanfattas all information från de tre avsnitten i en Säljprofil. Säljprofilen gör det 
enkelt att matcha en individs profil mot en kravspecifikation för en specifik tjänst.
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SÄLJEGENSKAPER 

Säljegenskaper är faktorer som är viktiga för individens förmåga att sälja i de flesta 
säljsituationer. Diagrammen visar Sample Candidate  styrkor inom varje område. Nedan definieras 
faktorerna tillsammans med kommentarer för höga respektive låga värden. 

Varje enskild faktor har betydelse för framgång vid försäljning. För flertalet säljroller är höga 
värden att föredra, men beroende på situationen kan vissa faktorer vara mer eller mindre 
relevanta. Du bör avgöra vad som gäller i din situation. I diagrammet presenteras individens 
starka och svaga sidor. 

Bedömningarna nedan kan identifiera styrkor som kan användas för att ytterligare förbättra 
arbetet med försäljning. De kan också indentifiera viktiga utvecklingsområden där 

utvecklingsinsatser och/eller utbildning kan förbättra försäljningsprestationen. 

Förtroende 
Lågt    Högt 

     
Definition: Gör ett förtroendefullt intryck på andra människor och har mycket stor arbetskapacitet och förmåga. 

● Personer med höga värden har vanligtvis ett gott självförtroende även i svåra och stressande situationer. 

● Personer med låga värden kan framstå som blyga eller reserverade och kan känna sig osäkra i vissa situationer. 

Drivkraft 
Lågt    Högt 

     
Definition: Är företagsam och entusiastisk, strävar efter framgång och ger sig själv nya utmaningar. 

● Personer med höga värden framstår som energiska och är fast beslutna att ta sig an såväl utmaningar som 
konkurrenter. 

● Personer med låga värden är sannolikt inte så energiska eller beslutsamma. 

Uthållighet 
Lågt    Högt 

     
Definition: Är väldigt optimistisk och ihärdig, övervinner alla svårigheter, är ständigt vaken för nya möjligheter.  

● Personer med höga värden är optimistiska och avspända även vid motgång. 

● Personer med låga värden kan tappa sugen om de stöter på svårigheter. 

Stil 
Lågt    Högt 

     
Definition: Identifierar och anpassar sin stil till vad som krävs för att maximera resultatet i en försäljningssituation. Har 

förmågan att relatera till  befintliga eller potentiella kunder. 

● Personer med höga värden är lyhörda mot omgivningen och bemöter sina kunder på ett flexibelt och smidigt sätt. 

● Personer med låga värden anpassar ogärna sitt beteende efter olika situationer eller människor. 

Lyssna 
Lågt    Högt 

     
Definition: Lyssnar gärna på vad andra har att säga, observerar och tolkar människors beteende. 

● Personer med höga värden är goda lyssnare som har lätt att komma överens med andra människor. 

● Personer med låga värden kan framstå som dåliga lyssnare. 

Anpassningsförmåga 
Lågt    Högt 

     
Definition: Anpassar sig snabbt till stora eller kontinuerliga förändringar i organisationen eller dess arbetsmetoder.  

● Personer med höga värden har lätt att klara av olika förändringar i organisationen och kan snabbt anpassa sig efter 

ändrade arbetsförhållanden. 

● Personer med låga värden reagerar antagligen inte positivt på förändringar i organisationen eller i arbetsuppgifterna.  
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MOTIVATION 

De förhållanden på arbetet som stimulerar en individs motivation kallas motivationsfaktorer. 
Motivationsfaktorerna beskriver vad som påverkar individens drivkraft och beslutsamhet att 
lyckas. Diagrammen nedan visar hur varje motivationsfaktor påverkar Sample Candidate 
beteende. Nedan finns också en beskrivning av varje faktor. 

Rapporten redovisar specifika motivationsfaktorer och i vilken utsträckning det är troligt att de var 
och en för sig, påverkar Sample Candidate motivation. Värdet på faktorn ”Drivkraft” i avsnittet 
Säljegenskaper ger en indikation på helhetsbilden av Sample Candidate motivation. 

Genom att undersöka vad som motiverar en individ blir det möjligt att förstå vad som sannolikt 
kommer att påverka hans/hennes prestation. Om en person t ex motiveras av belöning kan 

han/hon sporras av en befattning med höga förtjänstmöjligheter. Vidare kan någon som motiveras 
av möjlighet till utveckling vara lämpad för en tjänst där det finns stora möjligheter till fortlöpande 
utbildning. 

Belöning 
Ekonomiska och materiella belöningar 

Inte 
motiverande    

Mycket 
motiverande 

     

Konkurrens 
Chans att överträffa kollegor och 
konkurrenter 

Inte 

motiverande    
Mycket 

motiverande 

     

Resultat 
Ha tydliga mål och uppgifter där den 

personliga prestationsförmågan är 
avgörande 

Inte 
motiverande    

Mycket 
motiverande 

     

Arbetstakt 
En arbetsmiljö med livlig aktivitet och 
fulltecknat program 

Inte 

motiverande    
Mycket 

motiverande 

     

Social kontakt 
Handskas med andra människor under 

arbetsdagen 

Inte 
motiverande    

Mycket 
motiverande 

     

Uppskattning 
Få uppskattning och erkännande för ett 
bra utfört arbete 

Inte 

motiverande 
   

Mycket 

motiverande 

     

Utveckling 
Ha möjlighet att utvecklas och lära sig 

nya färdigheter 

Inte 
motiverande    

Mycket 
motiverande 

     

Självständighet 
Få arbeta självständigt utan 

övervakning och ha frihet att 
organisera sina egna arbetsuppgifter  

Inte 

motiverande 
   

Mycket 

motiverande 
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SÄLJCYKEL 

Säljcykeln omfattar faktorer som är viktiga i vanliga säljprocesser och visar på vilket sätt en 
individ föredrar att agera. Den ger information om individens sannolika kapacitet inom åtta viktiga 
områden i säljprocessen och inom vilket område i säljcykeln som han/hon är mest effektiv. Den 
kraftiga linjen i diagrammet markerar individens säljcykelprofil. Punkter mot cirkelns utkant 
representerar höga värden och punkter närmare mitten låga värden. Inom de områden som är 
viktiga för framgång i en viss säljroll är höga värden att föredra. Värden närmare mitten markerar 
områden för utveckling och/eller utbildning. 

Under diagrammet finns definitionen för varje faktor i Säljcykeln. 

 
Utveckla strategier Lågt    Högt 

      
Göra grundliga marknadsanalyser, lägga energi på att lansera produkter och skapa säljaktiviteter.  

Skapa kontakt Lågt    Högt 

      
Kontakta potentiella kunder, "bryta isen" och få människor att känna sig väl till mods, ta initiativ till nya relationer.  

Skapa behov Lågt    Högt 

      
Engagera kunderna emotionellt, skapa köpintresse och förtroende för produkter och tjänster. 

Skapa alternativ Lågt    Högt 

      
Förstå kundernas behov och ta fram innovativa lösningar. 

Presentera Lågt    Högt 

      
Presentera produkter och/eller lösningar för individer och kundgrupper på ett engagerat och säkert sätt, utan att känna oro 

eller stress. 

Avsluta affären Lågt    Högt 

      
Ta hem affärer, få kunderna att ta beslut vid rätt tidpunkt, bemöta invändningar, förhandla om pris och affärsvillkor.  

Tillfredsställa kunden Lågt    Högt 

      
Ge fortlöpande säljstöd och vidta alla nödvändiga åtgärder för att tillgodose kundernas behov. 

Underhålla och utveckla Lågt    Högt 

      
Underhålla kundrelationerna efter avslutad försäljning, vara vaken för nya behov och affärsmöjligheter.  
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SÄLJPROFIL 

Följande avsnitt är en sammanfattning av Sample Candidate resultat. 

Om kandidatens resultat ska jämföras mot kravprofilen för en viss tjänst, bör du fastställa vilka 
faktorer som är avgörande för att lyckas i just den tjänsten innan du tittar på säljprofilen. 

Motivationsfaktorer påverkas av skillnader i kulturen hos olika organisationer. Därför ska du 
stämma av vilka motivationsfaktorer individen har och vilka av dem den tilltänkta organisationen 
kan möta. 

Det är viktigt att komma ihåg att den här rapporten över individens sälj- och motivationsfaktorer 

bygger på en självskattning. Det finns många andra faktorer som kan påverka säljprestationen. 
Om rapporten ska användas för att matcha en individ mot en viss kravprofil, är det viktigt att 
beakta ytterligare information om erfarenhet, kunskap och förmåga för att avgöra om personen är 
lämplig. 

  Viktigt för 
Framgång?* 

(Rangordning 
eller kontroll) 

1 2 3 4 5 

  

SÄLJEGENSKAPER 

       Förtroende       
              Drivkraft       
              Uthållighet       
              Stil       
              Lyssna       
              Anpassningsförmåga       
       MOTIVATION 

       Belöning      Ej tillämplig 

              Konkurrens      Ej tillämplig 

              Resultat      Ej tillämplig 

              Arbetstakt      Ej tillämplig 

              Social kontakt      Ej tillämplig 

              Uppskattning      Ej tillämplig 

              Utveckling      Ej tillämplig 

              Självständighet      Ej tillämplig 

       SÄLJCYKEL 

       Utveckla strategier       
              Skapa kontakt       
              Skapa behov       
              Skapa alternativ       
              Presentera       
              Avsluta affären       
              Tillfredsställa kunden       
              Underhålla och utveckla       
       *DET ÄR BEDÖMARENS ANSVAR ATT AVGÖRA VILKEN BETYDELSE DE HÖGA RESPEKTIVE LÅGA VÄRDENA HAR FÖR EN SPECIFIK BEFATTNING. 
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BEDÖMNINGSMETODIK 

Denna profil är baserad på följande informationskällor av Sample Candidate: 

Frågeformulär / Färdighetstest Jämförelsegrupp / Normgrupp 

OPQ32r Russian v1 (Std Inst) OPQ32r Rysk Allmän befolkning 2012 (INT) 

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

AVSNITT MED PERSONUPPGIFTER 

Namn Sample Candidate 

Uppgifter om 
kandidaten 

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 Säljrapport v2.0 RE 

OM DENNA RAPPORT 

Den här rapporten har generats med SHLs Online Assessment system. Den innehåller information från 
personlighetsformuläret OPQ32. Rapporten får endast användas av personer som är utbildade att 
administrera och tolka SHLs personlighetsinstrument. 

Rapporten redovisar åsikter från den person som svarat på formuläret. Vid tolkning måste hänsyn tas till de 
begränsningar som gäller generellt för alla typer av personlighetsformulär. 

Rapporten har genererats elektroniskt. Det är möjligt för programanvändaren att göra ändringar och tillägg i 
rapporttexten. 

SHL Global Management Limited och dess samarbetspartners kan inte garantera att innehållet i denna 
rapport är identiskt med det som ursprungligen genererats. Vi påtar oss inget ansvar för hur denna rapport 
används. Det inkluderar alla former av skadeståndsskyldighet (inklusive vårdslöshet). 
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kunden rätt att reproducera, distribuera, ändra och lagra rapporten för enbart internt och icke kommersiellt 
bruk. 
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