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Sammanfattning 
Titel: En analys av samspelet inom säljcoaching ur ett 
företagsekonomiskt perspektiv 
 
Nivå: C-uppsats i Företagsekonomi 
 
Författare: Andreas Dahlström & Lars Steneryd 
 
Handledare: Lars-Johan Åge 
 
Datum: 2013-06 
 
Syfte: Säljcoaching är idag ett välkänt begrepp och ett viktigt verktyg 
som finns tillgängligt för att förbättra försäljningsprestationer, 
maximera produktivitet och uppnå ökad lönsamhet för företag. 
Huvudsyftet med uppsatsen är att belysa samspelet mellan säljcoachen 
och personen som blir säljcoachad med avseende på de tre 
säljcoachingkonstruktionerna - feedback, coachen som en förebild och 
ömsesidigt förtroende och respekt mellan dessa parter. 
 
Metod: En kvalitativ deduktiv metod med ett hermeneutiskt synsätt 
där analys av empirisk data sammankopplat med teori ska skapa 
förutsättningar för förståelse av samspelet inom säljcoaching. 
Empirisk data insamlas med hjälp av sju intervjuer som genomförts 
med ett företag som arbetar med att sälja tjänster, fastighets-
förmedlingsföretaget Fastighetsbyrån. Sedan data insamlats och 
transkriberats, har en passande kvalitativ analysmetod utvalts med 
utgångspunkt av syftet. 
 
Resultat och slutsats: Studien visar att feedback behöver framföras 
på rätt sätt, rätt frekvens (hur ofta feedback ges), vid rätt tillfälle och 
av rätt person, oavsett om det avser feedback för att förhöja en 
prestation (positiv feedback) eller för att ändra ett beteende (negativ 
feedback). Vikten av att lyssna innan sändning av feedback har 
uteslutande framkommit i studien, såväl som ett öppet sinne för olika 
personlighetstyper och preferenser. Sammanfattningsvis framgick det 



	  

i studien att en säljcoach bör utgå från ett anpassningsbart 
tillvägagångssätt för att möta olika personlighetstyper i en 
säljcoachingprocess, då det som funkar för den ena likväl kan hämma 
den andra. 
 
Förslag till fortsatt forskning: Forskningsområdet kan utökas till att 
vända sig till flera olika företag inom samma bransch, då detta skulle 
kunna skapa en övergripande bild för säljcoaching inom en hel 
bransch. Att vidare belysa samspelet med inriktning mot flera 
branscher med företag som säljer tjänster tror vi ytterligare skulle 
kunna öka förståelsen för hur säljcoaching kan bedrivas. Ytterligare 
förslag till vidare forskning är en studie kring hur företag använder sig 
av selektiv säljcoaching – fokus på personer som kräver mer andel 
säljcoaching än andra i samma företag. 
 
Uppsatsens bidrag: Uppsatsen bidrar med ökad kunskap och 
förståelse om det samspel som finns inom verktyget säljcoaching. Vår 
förhoppning är att säljcoacher och försäljare inom olika branscher ska 
kunna ta del av studien för att bättre kunna utnyttja förmågan som 
försäljare inom ett företag har. 
 
Nyckelord: Säljcoaching, Feedback, Förebild, Förtroende, Respekt, 
Försäljning, Säljare, Säljcoach, Samspel. 



	  

Abstract 
Title: An analysis of the interaction of sales coaching from a business 
administrative perspective 
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business 
Administration 
 
Author: Andreas Dahlström & Lars Steneryd 
 
Supervisor: Lars-Johan Åge 
 
Date: 2013-06 
 
Aim: Sales coaching is today a well-known concept and an important 
tool available when it comes to improving sales performance, 
maximizing productivity and accomplishing increased profitability. 
This paper aims to illuminate the interaction between the sales coach 
and the person who gets sales coached with regard of the three 
constructs of sales coaching – feedback, the coach as a role-model and 
trust. 
 
Method: A qualitative deductive method with a hermeneutic approach 
where analysis of empirical data is interlocked with theory and aims to 
create prerequisites for understanding the interaction of sales 
coaching. Empirical data is collected with the help of seven interviews 
which has been performed with assistance from a company that are 
selling services, the real estate agency Fastighetsbyrån. After the data 
has been collected and transcribed, a fitting method of analysis has 
been chosen on the basis of the aim of our paper. 
 
Results and conclusions: The study shows that feedback need the 
right presentation, right frequency (how often it is given), at the right 
moment and by the right person, regardless if the feedback pertains to 
heighten an achievement (positive feedback) or to change a behaviour 
(negative feedback). The importance of listening before sending 
feedback is exclusive for this study, as well as an open mind for 



	  

different personalities and preferences. In summary, the paper 
suggests that a sales coach should presuppose an adaptive approach to 
encounter different personalities in a sales coaching process, since the 
things that works for one human being could hamper another. 
 
Suggestions for future research: The area of research can be 
expanded to applicate a larger number of companies in the same line 
of business, since this could create a general picture of sales coaching 
within a whole line of business. To further illuminate the interaction 
with the focus of different line of business with companies that sell 
services, could add further understanding of how sales coaching can 
be conducted. Another suggestion for future research is a study that 
focuses on companies that use selective sales coaching – focus on 
salespeople who need a bigger share of sales coaching than others in 
the same company. 
 
Contribution of the thesis: The paper contributes with additional 
knowledge and understanding of the interaction within the tool of 
sales coaching. Our hope is that sales coaches and salespeople within 
different line of business will be able to take part of the paper, to 
better utilize the ability of salespeople within a company. 
 
Keywords: Sales coaching, Feedback, Role-model, Trust, Sales, 
Salespeople, Sales coach, Interaction. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Företag som arbetar med försäljning verkar inom en turbulent miljö 
där marknadens innehåll samt kundrelationer alltjämt förändras (Jones 
m.fl., 2004; Ottesen & Grønhaug, 2004). Denna miljö ställer höga 
krav på företag och enskilda anställda att kunna förändras och 
utvecklas till förmån för marknaden och förändrat kundbeteende, för 
att vara konkurrenskraftiga och bibehålla en fortsatt lönsamhet för 
företaget (Chonko, 2002). För att uppnå detta inser många företag 
värdet av fokusering på försäljning och försäljare (Richardson, 2008, 
s. xiii). Med ökat fokus på försäljning är relationen mellan en effektiv 
säljledning och säljares prestationsförmåga av särskilt intresse 
(Shannahan K., Shannahan R. & Bush, 2013). Om en säljledare kan 
vara den nödvändiga länken för att verkställa ett företags strategi i 
praktiken (Good, 1993a), kan en försäljare vara den nödvändiga 
länken mellan en säljledare och försäljningsprestationer (Shannahan 
K., Shannahan R. & Bush, 2013). 
 
Forskare och utövare av försäljning har i mer än 80 år försökt 
identifiera, analysera och förstå en försäljares prestationsförmåga och 
de faktorer som påverkar denna (Churchill m.fl., 1985; Plouffe, 
Sridharan & Barclay, 2010; Verbeke, Deits & Verwaal, 2011). Trots 
att inga personliga karaktärsdrag hos säljare kunnat förklara de 
skillnader som finns i dess prestationsförmåga, har influensen från 
beteendet av ens överordnade kunnat klarläggas och accepteras 
(Brown, Cron & Slocum, 1998; Churchill m.fl., 1985; Verbeke, Deits 
& Verwaal, 2011). 
 
Affärsmannaskap i dagens försäljningsbransch har förändrats. 
Konsten att sälja är inte en slumpmässig process med en 
försäljarjargong som det sedan många år tillbaka beskrivits. Denna 
konst är en process som undervisas, inlärs och används ute på fältet. 
Att motivera säljare i det långa loppet tar tid, ansträngning och ett 
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personligt angreppssätt. Majoriteten av säljare arbetar inte bra 
självständigt och behöver kontinuerlig uppmuntran och råd för att vara 
fortsatt produktiva. (Mosca, Fazzari och Buzza, 2010) 
 
Rich (1998) menar att en parallell kan dras mellan den 
konkurrensutsatta idrottsvärlden och försäljningsbranschen. Precis 
som en idrottsman måste tävla med motstående spelare för att vinna 
spelet måste en säljare konkurrera med andra företags säljare för att 
vinna kunder. Vidare påpekar Rich att likt en idrottsmans coach, 
innehar en överordnad säljledare nyckelrollen i sitt säljlags 
prestationsutveckling. Faktum är att naturbegåvning inom 
idrottsvärlden är svårt att ifrågasätta, medan det inom försäljning 
enligt Stanton, Buskirk och Spiro (1995) är en myt. En övervägande 
majoritet av försäljare når sin fulla potential genom effektiv träning 
och handledda aktiviteter som involverar kontinuerlig vägledning och 
handledaråterkoppling (Rich, 1998). 
 
Richardson (2008, s. xv) menar att s.k. säljcoaching kan hjälpa företag 
att utnyttja sina resurser maximalt – med försäljare som utgångspunkt. 
Vidare poängterar författaren att säljcoaching är den mest fördelaktiga 
färdighet en säljorganisation kan använda sig av. 
 
En hel säljstyrka höjer sin prestationsförmåga då varje enskild säljare 
förhöjer sin prestationsförmåga - ett resultat när en säljledare formar 
en säljares kunskap, skicklighet och metod inom gränsområdet av en 
organisations försäljningsstrategier och stödjer säljträning (Good, 
1993b). Säljare förutsätts därför att inte bara formas av 
säljorganisationens ledning och dess träningsinitiativ utan även vara 
villiga deltagare i, och automatiska mottagare av, den förmånliga 
utvecklingsprocessen som coaching kan erbjuda - som en följd av 
deras egenintresse i att förhöja deras totala prestation som säljare 
(Good, 1993a). Detta antagande medför att säljare är passiva, 
påverkningsbara och slutligen, coachbara (Shannahan K., Shannahan 
R. & Bush, 2013).  
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Coaching kan definieras som en utlärningsmetod vilket skänker 
lärlingen metoder och information för att fullborda ett uppdrag (Jolson 
m.fl., 1993). Denna metod är inte bara ett sätt att utröna svagheter och 
problem hos den enskilda individens förmågor, utan kan även ha 
avsikten att bygga på, utveckla och forma styrkor som denne kan 
inneha (Onyemah, 2008). Rich (1998) menar att det primära målet 
med coaching inom försäljningsmiljöer är att höja 
prestationsförmågan för en säljstyrka genom ingripande av säljledare. 
Onyemah (2008) tydliggör att coaching av säljare bidrar till 
uppbyggandet av optimala arbetsvillkor på arbetsplatsen, och är enligt 
Richardson (2008, s. xv) det mest potenta verktyget som finns 
tillgängligt för att förbättra försäljningsprestationer, maximera 
produktivitet och uppnå ökad lönsamhet. Kornik (2007) menar även 
att coaching och rådgivning är den mest effektiva metoden för att 
motivera en säljstyrka, mot bakgrund av Tracy (2008) som menar att 
försäljning är en svår process och att de ständiga avslagen som 
försäljare får möta kan verka nedslående. 
 
Rich (1998) anser att en framgångsrik säljcoaching kan uppdelas i tre 
kritiska faktorer som står till grund för att lyckas, s.k. 
säljcoachingkonstruktioner. Den första av dessa är 
handledaråterkoppling, s.k. feedback, vilket är en viktig variabel inom 
säljcoaching som markant influerar säljarens klarhet kring sin roll, 
tillfredsställelse av sitt arbete, motivation och prestation. Den andra 
konstruktionen är säljcoachen som en förebild, där Rich (1998) menar 
att säljcoaching innebär mer än bara verbal återkoppling. En 
framgångsrik säljcoach är en förebild som proaktivt föregår med gott 
exempel genom sitt beteende. Exempelvis menar Pacetta (1994, s. 22), 
framgångsrik säljledare på Xerox: “I believe in the power of personal 
example. You can rant and rave and threaten, but the most effective 
way to get results is to show someone what you want done.”. Den sista 
och tredje konstruktionen bygger på ömsesidigt förtroende och respekt 
mellan säljcoach och säljare. Richardson (2008, s. 79) tydliggör detta: 
“A salesperson’s openness to feedback is usually proportionate to his 
level of trust.”. 
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1.2 Problemformulering 
Som Onyemah (2008) nämner i sin forskning behövs mer studier 
kring säljcoaching för att kunna lyftas till en allmän tillämpning. 
Författaren nämner specifikt delar ur Rich (1998) modell, där 
hypotesen visar en modell som ska utgöra kritiska moment för att 
bedriva framgångsrik säljcoaching. Fokus och intresseområdet ligger 
därmed i denna studie att undersöka hur de två viktiga parterna inom 
säljcoaching, säljaren och säljcoachen, samspelar med avseende på 
Rich (1998) modell om de tre säljcoachingkonstruktionerna.  

1.3 Syfte 
Vi vill belysa samspelet mellan säljcoachen och personen som blir 
säljcoachad med avseende på de tre säljcoachingkonstruktionerna - 
feedback, coachen som en förebild och ömsesidigt förtroende och 
respekt mellan dessa parter.  
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2. Teori 

2.1 Säljcoaching 
En säljcoachs primära roll är att ge vägledning, råd och stödja 
hans/hennes säljare att nå önskade prestandanivåer. Coachen hjälper 
den anställde att genomföra verksamhetsförbättringar och planer 
genom att ge beröm och konstant rådgivning tillsammans med 
konstruktiv kritik när så är tillämpligt. För att hålla säljare på vägen 
till bättre prestanda bör coachingen vara frekvent, konsekvent och 
fokuserad (Mosca, Fazzari & Buzza, 2010). Detta innebär i minsta 
utsträckning, insamling av information om säljkåren kompetens, viljan 
att diskutera områden av förbättring, hjälpa till med korrigerande 
åtgärder som skall vidtas, och ständigt granska säljares plan för 
genomförande (Shore & Bloom, 1986). Coachens främsta mål är att 
alltid vara där när det behövs, observera områden som behöver 
förbättras, uppmuntra och motivera. Coachingen blir ännu mer kritisk 
när säljare har haft en dålig dag, eller inte lyckas avsluta en försäljning 
(Mosca, Fazzari & Buzza, 2010). 
 
Nedan följer teori kring Rich (1998) tre kritiska faktorer som står till 
grund för att lyckas med säljcoaching, de s.k. 
säljcoachingkonstruktionerna (se figur 1): 
 

 
Figur 1. Egen bearbetning 
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2.2 Feedback 
Feedback är en utav de tre säljcoachingkonstruktionerna. 
Nationalencyklopedin (Hagander, odat.) väljer att förklara den 
allmänna betydelsen av återkoppling, vilket är det svenska ordet av 
feedback, som “att föra tillbaka signaler från ett system och låta 
denna information i sin tur påverka systemet”. Feedback inom 
försäljning å andra sidan är en användbar mekanism och ett begrepp 
som utgår ifrån att med hjälp av feedback kunna styra och kontrollera 
sin säljares prestationsförmåga (Teas, 1983). Idag har det mest 
effektiva säljteamet en ledare som är mer av en coach, som vakar över 
hur säljare interagerar, och ger positiv feedback i ett försök att 
motivera och förbättra säljarnas resultat. (Kornik, 2007) 
 
Jaworski (1988) talar om att en säljledare kan träna på en övervakande 
kontroll av sin personal genom tre olika steg: indata (beteende), 
process och utdata (prestation). Ett exempel på utdata kan förslagsvis 
vara enskildes försäljning, bruttolönsamhet etc., och med hjälp av 
denna information kan säljledaren på ett enkelt sätt se hur det går för 
varje försäljare och utefter det kunna utge sin respons på resultaten. 
 
Med underlag från tidigare forskning har man kommit fram till att 
feedback är en viktig variabel som influerar försäljaren märkvärt 
utifrån dennes arbetsförståelse, arbetstillfredsställelse, motivation och 
prestation (Teas, 1979; Teas, 1981; Becherer, 1982; Kohli, 1985; 
Jaworski, 1991). Rich (1998) bedömer ur sin kartläggning av tidigare 
forskning att det finns tre olika dimensioner av hur feedback har blivit 
framställd och de är: valence, contingent och locus. 
 
Valence feedback, som för övrigt är den mest benämnda av de tre 
dimensionerna, är då en person uttryckar sig endera positivt (exempel: 
“you did a super job on that sale!”) eller negativ (exempel: “your 
performance is very poor.”) kring en prestation (Jaworski, 1991). Rich 
(1998) menar vidare att tidigare forskning till större del fokuserat på 
positiv valence feedback. Undersökningar som gjorts har det generellt 
enbart kommit fram att positiv feedback kunnat uppvisa förstärkt syn 
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på sin prestation i sitt jobb, arbetstillfredsställelse, etcetera (Jaworski, 
1991). 
 
Contingent feedback är den andra dimensionen och förklaras i 
huruvida eller inte beröm/kritik direkt tas upp om ett 
lämpligt/olämpligt försäljningsbeteende sker (Rich, 1998). Podsakoff 
(1982) ansåg att man kunde kombinera valence och contingent 
feedback. I sin studie kunde Podsakoff finna att positiv contingent 
feedback förhöjde prestation och arbetstillfredsställelse samtidigt som 
negativ icke contingent feedback visade en tydlig negativ utveckling 
kring arbetstillfredsställelse. Rich (1998) kunde i och med detta fynd 
pålysa att säljcoachen borde ha i åtanke om att primärt betona en 
positiv feedback till de han försöker leda. 
 
Den sista dimensionen är locus feedback. Här skiljs en individ och 
dess prestation över tid (försäljningssiffror, lönsamhetsmarginaler, 
etcetera) åt mot försäljarens beteende ut mot kund (förmågan till 
relationsskapande, etcetera) (Rich, 1998). Resultat av feedback mot 
prestation eller beteende har gett olika svar. Genom undersökningar 
har feedback gentemot en god individuell insats kunnat indikera och 
kopplats samman med en positiv påverkan av individens egen 
prestation medan feedback mot positivt beteende har en mer tydlig 
koppling med förhöjd till arbetstillfredsställelse (Jaworski, 1991). 
 
Då personal presterar på förväntad nivå eller levererar utöver 
förväntad nivå är sannolikheten hög att positiv kritik kommer utgå 
före negativ kritik menar Jaworski och Kohli (1991, s. 190). De 
psykologiska fördelarna enligt Jaworskis och Kohlis (1991) studie var 
att med framförd feedback kan reducerad spänning uppnås mellan 
ledare och anställd samt öka engagemanget hos denne. Feedback är en 
användbar metod även för att styra arbetsenergi mot mål, rättmätigt 
beteende som går i linje med organisationens värdegrund (Jaworski, 
1988) och utövad kontroll av flera steg i försäljningsprocessen 
(Jaworski & MacInnis, 1989). 
 



	  
8	  

I studien som Jaworski och Kohli (1991) genomförde kom man fram 
till att säljstyrkan fokuserade deras resurser och uppnådde högre 
prestationer om de förstod deras förväntningar som låg på deras axlar. 
Ashford och Tsui (1991) fyller på i frågan med deras slutsats om att 
prestationen höjdes när feedback användes för att korrigera 
bristfälligheter i ens utförande. Även tvetydighet i sin arbetsroll 
reducerades när feedback kommunicerades och därmed ökade 
arbetsprestationen (Singh, 1993). 
 
En skicklig ledare har flera funktioner att sträva mot när god feedback 
ska uppnås genom att uppskatta individer på ett synligt sätt, 
värdesätta, uppmuntra och ta hand om sina klienter (Winston, 1999). 
Med detta ska ledaren kunna inspirerar hopp och mod i andra genom 
att leva ut sin övertygelse, underlätta positiva bilder, och uppmuntra 
(Kouzes & Posner, 1993). En negativ auktoritär ledarstil kan förnedra 
anhängare, en god ledare respekterar dem han eller hon tjänar.  
 
Även i en studie från Sujan (1986) kunde en slutsats dras om att 
försäljare tenderade att jobba smartare när denne möter ett 
misslyckande under försäljningsprocessen som är kopplad till en 
strategi. Om misslyckandet är adresserat till ett tillkortakommande är 
sannolikheten att försäljaren jobbar hårdare dock inte nödvändigtvis 
smartare. Det ligger på säljledarens ansvar i det här skedet att på ett 
tydligt sätt ge feedback som kan ändra och korrigera beteendet samt 
att förklara anledningarna till felet i det tidigare misslyckadet (Sujan, 
1986). 

2.3 Förebild 
Utöver att förmedla en kommunikativ feedback menar Rich (1998) att 
en säljcoach bör kunna visa detta genom sitt eget beteende och 
handlande. Detta betyder att om man som säljcoach strävar efter att bli 
framgångsrik i sin uppgift bör en medvetenhet om kommunikativ 
feedback finnas och påvisa detta genom sitt eget beteende i 
arbetsvardagen. Som vägledande förebild måste denne visa med 
proaktiva och praktiska exempel hur säljare ska bete sig (Rich, 1998).  
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I en studie som framtogs av Pacetta (1994, s. 22) där man intervjuade 
personer inom teknologiföretaget Xerox uttalade sig en av 
säljcoacherna på följande sätt: “I believe in the power of personal 
example. You can rant and rave and threaten, but the most effective 
way to get results is to show someone what you want done.”.  
 
Anställda som följer en säljcoach tenderar att inte bry sig om att ”gå 
den extra milen” om säljcoachen inte är villig att agera på samma sätt 
(Rich, 1998). Författaren påpekar vidare att det av denna anledning är 
betydelsefullt för säljcoachen att skapa positiva attityder och mål som 
kan efterliknas av säljare. 
 
En modell som brukar tas upp i sammanhanget kring då en ledare vars 
uppgift är att dela en gemensam vision och engagera de anställda till 
samma mål förhåller sig till det så kallat transformationella 
ledarskapet (Kelloway m.fl., 2002). En ledare i linje med den 
transformationella ledarskapsstilen uppmärksammar och stimulerar 
den anställdes intellekt samt får denne att utvecklas till sin fulla 
potential (Keegan & Den Hartog, 2004). Kritner och Kinicki (2008) 
menar även att transformationellt ledarskap fokuserar på att klargöra 
den roll och uppgiftskrav som de anställda har tillsammans med att 
tillhandahålla de nödvändiga positiva och negativa belöningar som 
sätts utefter försäljarens prestation. I en studie av Bass (1995), 
forskaren som grundade filosofin, beskrevs transformationella ledare 
ofta som uppmuntrande, stöttande, rättvisa, erkännande och öppna. 
Ledaren ger individerna handlingskraft och möjlighet till utveckling. 
Rich (1998) anser att effektiva ledare med tillhörande 
transformationellt ledarskapssynsätt ger de anställda en konsekvent 
modell över de mål och syften företaget vill uppnå. Men för att de 
anställda på ett enklare sätt ska bli övertygade om att lyda detta kan 
ledaren på ett effektivt och djupgående sätt göra följande: “express, by 
their action, a set of values and beliefs to which they want their 
followers to subscribe. That is, the leader ‘role modeling’ a value 
system for the follower.” (House, 1977). 
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En annan modell som har diskuterats inom ledarskap och inom 
perspektivet för förebild är social inlärningsteori framtagen av 
Bandura (1977, 1986). Enligt teorin hävdas det att en part behöver 
anstränga sig för att den andra parten ska lyckas observera för att 
sedan kunna imitera. Bandura (1977, s. 35) tydliggör: ”By observing a 
model of desired behavior, an individual forms an idea of how 
response components must be combined and sequenced to produce 
new behavior. In other words, people guide their actions by prior 
notions rather than by relying on outcomes to tell them what they must 
do”. I själva teorin lägger man vikten vid att människors intellekt inte 
behöver genomgå egna kostsamma erfarenheter i praktiken för att lära 
sig ett nytt beteende. Genom att en förebild visar ett givet beteende 
utefter en förutbestämd situation så kan ett nytt beteende produceras 
(Bandura, 1986). Med detta sagt kan förebilder hjälpa människor att 
efterapa andra individer till ett nytt beteende som lämpar sig för en 
viss situation.  
 
Om nu säljcoachen beaktar det som sagts i de styckena ovan bör 
denne dra nytta av och kombinera en kommunikation av 
beteendemönstren feedback och förebild som kan få de anställda att 
vilja efterlikna säljcoachens önskade riktlinjer (Rich, 1998). 

2.4 Förtroende och respekt 
En fundamental faktor för att säljcoaching mellan en säljledare och en 
försäljare ska bli framgångsrik ligger i att uppnå ömsesidigt förtroende 
och respekt mellan dessa parter. En säljledare kan använda flera sätt 
för att uppnå detta. (Rich, 1998) 
 
Först och främst bör säljledaren inneha kompetens kring arbetet och 
hur det ska genomföras. Adderat till detta benämns vikten av att ha 
personlig försäljningserfarenhet inom yrkesgruppen, då detta hjälper 
försäljaren att förbättra hans eller hennes säljfärdigheter. (Rich, 1998) 
Ett passande klimat för förtroende skapas när en säljledare uppvisar 
ärlighet, pålitlighet och en unik angelägenhet kring en säljares behov 
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genom att lyssna och upprätthålla en öppen tvåvägskommunikation. 
(Rich, 1998) 
 
Vidare tydliggör författaren att framgångsrik säljcoaching både ger 
och är öppen för att motta feedback. Generellt fungerar det på samma 
sätt med förtroende och respekt, i den bemärkelse att den som innehar 
förtroende och respekt gentemot någon ofta återsänder detta till den 
andre. 
 
Den generella slutsatsen enligt Rich (1998) är att en säljledare måste 
bli respekterad och få ett förtroende innan den underordnade kan 
förmå sig att lyssna och agera på säljledarens ingripande. 
 
Flaherty och Pappas (2000) menar att förtroende begreppsmässigt 
sammanlänkas med säljares uppfattning om deras säljledare. 
Författaren poängterar vidare vikten av att säljaren har uppfattningen 
att han/hon blir behandlad rättvist av en säljledare, då detta gör 
säljaren mer benägen att förlita sig på säljledaren. 
 
Envägsförtroende har åskådliggjorts som två komponenter, objektiv 
trovärdighet och godhet mot den som man ämnar inge förtroende för 
(Doney & Cannon, 1997; Ganesan, Weitz & John, 1993; Kumar, 
Scheer & Steenkamp, 1995). Med objektiv trovärdighet menar 
Flaherty och Pappas (2000) den omfattning som en relation mellan två 
parter kan förlita sig på. Med godhet menar Doney och Cannon (1997) 
den omfattning som den ena parten är engagerad i den andre partens 
välbefinnande. 
 
Teoriavsnittet finns sammanfattat nästföljande sida (se figur 2). 
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Figur 2. Egen bearbetning.  
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3. Metod 

3.1 Övergripande metodupplägg 
Då vi ämnar belysa ett samspel mellan två parter i en process, behöver 
begreppet belysa undersökas närmare för att bringa klarhet kring de 
metodval som har gjorts i vår studie mot bakgrund av syftet. Att 
belysa innebär enligt NE (odat.) att skapa förutsättningar för förståelse 
av någon framställning eller tankegång. Med framställningen eller 
tankegången i denna studie menas samspelet mellan säljcoachen och 
den som blir säljcoachad med avseende på modellen om de tre 
säljcoachingkonstruktionerna.  
 
Med utgångspunkt ifrån syftet har vi också valt att förhålla oss till ett 
hermeneutiskt tolkningssätt, då vi vill måla situationen efter förståelse, 
värderingar och mening vid tolkning (Allwood & Erikson, 1999, s. 
73). Vår hermeneutiska ståndpunkt (Panel & Davidsson, 2004, s. 29) 
kommer åskådliggöras på flera sätt, ett är att vi av språket skaffar oss 
kunskap. Genom att vi kan begripa andra människor, tolka människors 
handlingar och mänskliga livsyttringar, kan vi summera en kunskap av 
alla intryck. Detta blir av betydelse i vår studie som ämnar skapa 
förutsättningar för förståelse, dvs. att belysa en framställning eller 
tankegång. För att kunna arbeta och komma fram till en slutsats kring 
vårt syfte ser vi att ett hermeneutiskt tolkningssätt ger oss de 
förutsättningar vi behöver för att kunna tolka vår egen beskrivning av 
våra empiriska fynd. 
 
I teorin har vi sett att det finns olika aspekter inom säljcoaching bland 
olika individer. För oss betyder detta att vi måste vara pålästa i ämnet 
och kunna hantera olika synsätt för att förstå den empiriska data som 
uppkommer under undersökningen för att ha en möjlighet att 
återspegla verkligheten tillsammans med våra subjektiva tankar. 
Tolkningen i sig bygger i första hand på respondenternas direkta 
uttalanden, men den utvecklas vidare i dialog mellan forskaren och det 
empiriska materialet (Dalen, 2007, s. 13). Våra egna förförståelser 
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(förutfattade meningar) i förening med aktuell teori om säljcoaching 
kommer påverka vår tolkning. När vi nu vet om att samma ämne kan 
tolkas olika utifrån vår förförståelse tillsammans med vår teoretiska 
överblick, kan vi utföra vår tolkningsbedömning och 
aspektmedvetenhet på ett mindre fördomsfullt sätt. Detta i sig minskar 
riskerna till en alltför snäv tolkning i vår slutsats (Ödman, 2007, s. 31, 
71). 

3.2 Design av studien 

3.2.1 Val av företag för empirisk undersökning 
Som tidigare är klarlagt i vår bakgrund är säljcoaching en viktig 
funktion för företag och dess säljare, inte minst på grund av den 
konkurrensutsatta miljö som många av dessa företag verkar inom. Vi 
vill mot bakgrund av vårt syfte, att belysa samspelet mellan två parter, 
utföra den empiriska undersökningen med personer som verkar inom 
miljön för fenomenet säljcoaching.  
 
Företag som säljer tjänsten fastighetsförmedling verkar i en av de 
branscher som idag upplever en utsatt konkurrenssituation, där ökad 
konkurrens inom loppet av de 10 senaste åren har fördubblat antalet 
fastighetsmäklare (SvD, 2012). Vi själva besitter kunskap om denna 
yrkesbransch, i och med akademiska studier och erfarenheter från 
praktiserande inom ett fastighetsförmedlingsföretag. Mot bakgrund av 
detta och att vi ämnar genomföra undersökningen med personer som 
verkar inom miljön för säljcoaching, anser vi att denna bransch är 
tillämplig. Vi har valt att utföra denna undersökning med ett företag 
som säljer tjänsten fastighetsförmedling och deras samarbete med en 
extern säljcoach från ett konsultföretag.  
 
Vi har riktat in oss på den största aktören inom fastighetsförmedling 
inom Sveriges gränser; Fastighetsbyrån AB (Booli, 2013). Idag har 
Fastighetsbyrån 250 kontor runt om i Sverige och omsätter ca 50 
miljarder i försäljningsvärde. Varför vi valde Fastighetsbyrån har dels 
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med att göra att de är marknadsledande inom 
fastighetsförmedlingsbranschen och är idag störst både sett till 
omsättning och antal bostadsaffärer (Fastighetsbyrån, 2013a). De 
jobbar även med ett väl inarbetat företagskoncept som visar sig tydligt 
i företagets vision: “Som marknadsledare kan vi aldrig slå oss till ro ... 
Och vi har inget emot att bli kopierade, tvärtom, vi ser det som ett 
kvitto på att det vi gör är bra och rätt.” (Fastighetsbyrån, 2013b). 
Företaget erbjuder idag säljträning för alla sina anställda samt har 
påbörjat utbildning av 20 stycken utvalda företagsledare med syfte att 
utbilda dem till säljtränare för att öka säljkvalitén på vardera kontor. 
Den mångsidighet som företaget uppvisar i avseende på säljcoaching 
tycker vi gör Fastighetsbyrån till en lämplig kandidat för den 
empiriska undersökningen. Samarbetet med en extern säljcoach 
förhöjer detta intryck för företaget som lämplig kandidat, då vi hoppas 
att detta kommer att hjälpa oss att besvara syftet. 
 
Den externa säljcoach som kommer att delta i den empiriska 
undersökningen arbetar inom ett bolag som heter Directa och är ett 
konsultföretag som inriktar sig på att utbilda företag inom tre olika 
inriktningar; affärsutveckling, ledarskap och organisation samt 
kommunikation. Fastighetsbyrån har i över tio år haft ett starkt band 
med Directa som har utfört säljutbildning för anställda inom 
Fastighetsbyrån. Det är även Directa som kommer att leda 
utbildningen av 20 anställda inom Fastighetsbyrån att bli säljtränare 
på sina egna kontor. 

3.2.2 Kvalitetskriterier 
Vår studie kommer utgå ifrån två kvalitetskriterier av validitet: 
tolkningsvaliditet och teoretisk validitet. Datamaterialets validitet i 
vårt arbete behöver uppstiga till en nivå där den empiriska delen görs 
med stor tillförsikt och bäddar för korrekt ställda frågor, t.ex. icke 
vägledande, som ger goda och breda svar i ämnet (Dalen, 2007, s. 
118). För att kunna besvara det syfte som finns uppställt för vår studie 
ska vi skapa förutsättningar för förståelse om ett samspel mellan våra 
tre säljcoachingkonstruktioner, vilket ställer krav på den empiriska 
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undersökningen där vi eftersträvar innehållsrika och fylliga svar. 
Genom att ställa frågor som uppfyller detta kan vi stärka validiteten. 
 
Tolkningsvaliditet har kretsat och genomsyrat bearbetning av vår 
empiriska insamling och tolkning. Utgångspunkten i tolkningsvaliditet 
är att vi önskar finna det inre sambandet i de intervjuer vi utför. Det är 
av betydelse för oss som forskare och som tolkningsvaliditen syftar till 
att primärdatan verkligen är den informationen som är nödvändig för 
att kunna göra tolkningar av undersökningens resultat. (Dalen, 2007, 
s. 120) 
 
Om tolkningsvaliditet utgår ifrån att finna samband, koncentrerar sig 
teoretisk validitet på vilken utsträckning den insamlade informationen 
verkligen är den information som behövs för att kunna tolka 
undersökningens resultat på ett tillförlitligt sätt. Utgångspunkten i vår 
studie är respondenternas egna upplevelser och de insikter som 
kommer fram genom uttalanden, detta för att vi som forskare ska 
försöka hitta sambanden i materialet. (Dalen, 2007, s. 119) 

3.3 Empiriska metodval 

3.3.1 Kvalitativ data 
Vi har i vår empiri valt att använda oss av kvalitativ data för att kunna 
besvara studiens syfte, där tolkningen kring respondenterna som deltar 
får en nyckelroll för vårt forskningsbidrag. I enlighet med syftet ska 
respondenten bidra med kvalitativ data som ska kunna ge insikt om 
dennes egna erfarenheter, tankar och känslor. I dessa fall lämpar sig 
en kvalitativ intervju väl, där ändamålet “är att få fram träffande och 
beskrivande information om hur andra människor upplever olika sidor 
av sin livssituation” (Dalen 2007, s. 9). 
 
Kvalitativ forskning (Backman et al., 2012, s. 298) är ofta 
karakteriserat av icke räkningsbara ting, och har som mål att nå insikt 
om fenomen som rör individer och situationer i dessa personers 
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sociala verklighet (Dalen, 2007, s. 11). Detta passar för att besvara 
syftet med vår studie, då vi vill belysa samspelet mellan de två parter 
som samverkar inom fenomenet säljcoaching, och med detta 
innefattas dessa personers sociala verklighet. Kvalitativ forskning 
intresserar sig av kvalitativa egenskaper - t.ex. vilka uppfattningar 
personer har och hur denne upplever saker i sin omgivning. Panel och 
Davidsson (2004, s 78) understryker att kvalitativ data används för att 
upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, 
t.ex. en persons livsvärld eller uppfattning om något fenomen.  

3.3.2 Kvalitativa intervjuer 
Den intervjudel som kommer att användas inom vår kvalitativa 
datainsamling kommer att överföra kunskap, upplevelser, 
erfarenheter, åsikter, attityder, värderingar och dylikt från 
respondenternas synvinkel till en skriven textsats (Jacobsen, 1993, s. 
10). Varje intervju kommer via inspelning utgå från varje respondents 
diskussion som sedan transkriberas - översätts till skriven text. 
 
Vår plan är att genomföra sammanlagt sju stycken intervjuer med 
endera säljcoacher eller försäljare. I denna studie kommer säljcoacher 
och försäljare utgöra de två parter vars samspel vi ska belysa med 
avseende på de tre säljcoachingkonstruktionerna. Då detta innebär att 
vi ska skapa förutsättningar för förståelse om en framställning, i vårt 
fall ett samspel med avseende på en modell inom säljcoaching, är det 
viktigt att vi med omsorg väljer dessa parter. Med detta i åtanke har vi 
med tillförsikt utvalt personer som blivit rekommenderade av 
Fastighetsbyråns företagsledning som ska kunna ge oss uttömmande 
och fylliga svar kring ämnet säljcoaching. 

3.3.2.1 Djupgående intervjuer 
Våra intervjuer kommer att anta en semistrukturerad form, som är den 
mest använda intervjuformen bland forskare (Dalen 2007, s. 31). 
Under en semistrukturerad intervju, även kallat delvis strukturerad 
intervju, är samtalet inriktat på bestämda ämnen som forskaren har 
valt ut i förväg. Det passar vårt syfte eftersom vi redan har givna 
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teman och en modell att utgå ifrån när vi ställer frågor till 
respondenterna.  
 
Med detta följer även att samma frågor kommer ställas till alla 
respondenter, att frågorna genomgår en viss utvecklingsprocess för att 
säkerställa ämnesfokus, att ledfrågor eller underrubriker som inte 
spontant har tagits upp av respondenten kommer utfrågas och att alla 
intervjuer tilldelas ungefär lika lång intervjutid (Gillham, 2008, s. 
103). Fördelarna med vårt valda förhållningssätt av denna modell är 
att den inrymmer en flexibilitet som balanseras av struktur och därmed 
ger data av god kvalitet. Vi motiverar även valet av denna metod i 
våra intervjuer eftersom vi vill hålla ett öppet sinne och ge den 
intervjuade möjligheten att svara vad respondenterna vill och inte 
känna sig riktad till ett visst svar. Dessutom förväntar vi att detta kan 
generera svar som är tillförlitliga och som kan analyseras ur flera olika 
aspekter som öppnar upp för bredare tolkning. 
 
En viktig del i en väl utförd intervju är att ställa öppna frågor som 
skapar stor bredd för svaret på frågan, med andra ord ett svar som 
kräver mer än ett ja eller nej på frågan (Jacobsen, 1993, s. 99). En 
öppen frågeställning får ofta en god respons om frågan är tillämplig. 
Genom att vi väljer att hålla frågorna så öppna som möjligt utan att för 
den skull uppfattas ledande, kommer respondenten ha möjlighet att 
svara med rika och utfylliga svar under intervjun, dessa svar blir för 
oss kritiska då svaren kommer att bli vårt slutgiltiga material att utgå 
ifrån senare i uppsatsen (Dalen, 2007, s. 32). Detta är viktigt om 
materialet ska kunna tolkas och att studien ska kunna gå i land i den 
mening att vi kan uppvisa en bäringsförmåga i ämnet vid studiens 
slutsats. 
 
Vi kommer förhålla oss till de tre informationskriterierna: valida, 
tydliga och fylliga svar (Dalen, 2007, s. 119). Från dessa kriterier ska 
vårt resonemang kunna byggas vidare på för att till slut kunna formas 
till vår slutsats. Utan detta får en vetenskaplig studie svårigheter för 
sitt slutliga giltighetsbidrag. Av detta sagt har vi förstått vikten av hur 
viktigt det är att ha koll på hela processen från förberedelser av 
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intervju till transkription, därifrån transkription till slutsats. Om vi 
skulle slarva i exempelvis frågefasen kan detta resultera i att svaren 
blir bristande i och med att de inte blir tydliga nog eller tillräckligt 
fylliga för en djupare analys. 
 
Strukturen kring upplägget av våra frågor under intervjuerna kommer 
bestå av tre frågefaser: inledningsfas, huvudfas och avslutningsfas (se 
figur 3) (Gillham, 2008, s. 56). Detta upplägg kommer att utarbetas 
utifrån en intervjuguide, där vi startar med de frågor som är mer 
grundläggande för att efterhand belysa de mer centrala områdena som 
ofta även är de mest känsloladdade teman (Dalen, 2007, s. 31). På så 
vis får de inledande frågorna respondenten att må bra och känna sig 
avslappnad. 
 

 
Figur 3. Egen bearbetning. 

 
I inledningsfasen kommer faktafrågor kring respondenten behandlas 
som ålder, tid i branschen och annan information som inte är 
känsloladdat. Under den andra fasen, huvudfasen, kommer de 
väsentliga delarna av intervjun bearbetas. Denna huvudfas kommer 
delas upp i ytterligare tre olika fack utefter de tre 
säljcoachingkonstruktionerna: feedback, förebild samt förtroende och 
respekt. Under dessa tre fack kommer underrubriker finnas för att 
fyllas ut med öppna frågor som har till syfte att ge oss matnyttig 
information i ämnet. Avslutningsfasen kommer till uttryck genom att 
vi signalerar att intervjun snart är slut och som sedan avslutas med 
artighetsyttring. Anledning till denna struktur är att bibehålla ett fokus 
på respondenten samt studiens syfte. Om vi klarar av att framta en god 
intervjudisposition kommer det att leda till ett avslappnat och aktivt 
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lyssnande. För att kunna hålla en hög nivå på varje intervju är detta en 
förutsättning. 
 
Vi anser att det är viktigt att vi styr intervjun i studiens sammanhang 
för att kunna besvara studiens syfte. Dels med tanke på den knappa tid 
som är utsatt för själva mötet med personen om den har en förmåga att 
kunna svamla iväg eller visar prov på bredd inom ämnet krävs det här 
en noga beslutsamhet för att rycka in och leda samtalet vidare. Detta 
ska dock göras i viss försiktighet och med en fingertoppskänsla för att 
inte samtalet ska mista sin dynamik som successivt byggs upp under 
samtalet (Jacobsen, 1993, s. 132).  

3.4 Metod för analys och tolkning 

3.4.1 Transkribering 
Databearbetningen blir en av de mest tidskrävande delarna i vår 
studie. Efter våra intervjuer ska dessa ljudspelningar göras om till 
skriven text. Transkriberingen som vi utför kommer tyvärr medföra 
vissa brister i jämförelse med den intervju vi var på. Tonfall, 
betoningar och tempo är något som vi får en svårighet att till fullo 
återberätta. Vi kommer utefter vår egna tolkning försöka urskilja de 
stycken som väcker intresse för oss som forskare och som kan belysa 
samspelet mellan säljcoachen och personen som blir säljcoachad 
utifrån de tre säljcoachingkonstruktionerna (Gillham, 2008).   
 
Varje respondent har fått åtminstone tre dagar på sig att korrekturläsa 
för att få möjliga att lägga till eller dra ifrån text. När sedan 
bekräftelsen sker över ett elektroniskt meddelande kommer vi kunna 
börja föra en fortsatt bearbetning av vår empiriska datainsamling. 

3.4.2 Analysmetod 
Vi har i vår studie valt att använda oss av en allmän modell för 
kvalitativ databearbetning och analys som Miles och Huberman 
(1994) samt Friedrich (2008) förespråkar vid kvalitativ forskning. 
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Denna analysmetod erbjuder ett systematiskt sätt att bearbeta öppna 
intervjusvar, vilket passar in på våra tidigare metodval som i sin tur är 
kopplade till syftet, nämligen en kvalitativ empirisk undersökning för 
att belysa samspelet mellan två parter. 
 
Miles och Huberman (1994, s. 10-12) hävdar att en kvalitativ 
databearbetning och analys består av tre processer (se figur 4): 
 

 
Figur 4. Egen bearbetning 

3.4.2.1 Datareduktion 
När texten är transkriberad och godkänd av respondenten, vilket 
behandlades i tidigare avsnitt, så sker en avvägning för vilken 
information som ska dras ifrån texten för att förenkla och abstrahera 
vår analys. All datamängd som inhämtats från den empiriska 
undersökningen är inte föremål för analys, och i detta första led 
reduceras sådant bort som inte är relevant för att besvara 
frågeställningen, medan sådant som är föremål för fortsatt analys 
organiseras. (Miles & Huberman, 1994, s. 10-11) 
 
Friedrich (2008, s. 13) menar att principen för datareduktion skall 
klargöras med kontrollfrågan, “Vad ska utgöra underlag för analys?”. 
Det är med utgångspunkt av detta som det är viktigt att svaret på 
denna fråga avgränsas innehållsligt. Följaktligen ställer vi oss frågan, 
“Vad skall vi ta bort och vad skall vi behålla?”. 
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Vi genomförde datareduktionen på följande sätt: 
 
• För att systematiskt kunna genomföra datareduktionen utgick vi 

från syftet, som ämnar belysa ett samspel mellan två parter. Vi 
höll oss till de kategorierna som teorin är baserad på, feedback, 
förebild samt förtroende och respekt. 

• Utöver de övergripande kategorierna feedback, förebild samt 
förtroende och respekt, fann vi viktiga parametrar som 
tillsammans med kategorierna behövde iakttas hos de parter som 
deltog i undersökningen, nämligen beteende, åsikter och känslor. 

• Samtliga transkriberade intervjuer skrevs ut i sin helhet med 
tillhörande frågor. 

• Meningar som överensstämde med kategorierna och 
parametrarna, som därmed bör behållas, markerades. 

 
Med hjälp av datareduktionen fick vi fram den relevanta del text som 
vi kom att utgå ifrån i följande process i analysen. Miles och 
Huberman (1994, s. 12) menar däremot att det alltid är bra att ha 
tillgång till den bortsållade informationen, då tidigare ansedd 
irrelevant information kan behöva undersökas en gång till i ett senare 
skede. 

3.4.2.2 Uppvisa datainnehåll 
Det andra steget i den kvalitativa analysen är att uppvisa datainnehåll. 
Detta uppvisande är enligt Miles och Huberman (1994, s. 11) en 
organiserad, komprimerad samling av data som forskaren kan dra 
slutsatser och se mönster från. Författaren menar att uppvisningen av 
datainnehåll hjälper oss att förstå vad som händer och att göra något - 
antingen analysera vidare eller agera - baserat på den förståelsen. Den 
vanligaste formen av uppvisning av datainnehåll för kvalitativ data har 
tidigare varit löpande text, vilket enligt författaren är ohanterligt och 
till en stor nackdel vid analys. Här syftas till att det finns en stor risk 
att forskaren kommer fram till hastiga, vinklade och ogrundade 
slutsatser. Friedrich (2008, s. 11) menar att det finns “en risk för att ett 
”ovanligt” påstående i texten, som läsaren finner intressant eller fäster 
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stor vikt vid, får alltför stor tyngd. Ett kort citat kan få alldeles för stor 
betydelse.”. 
 
Istället förespråkar Miles och Huberman (1994, s. 11) matriser, grafer, 
tabeller och nätverk eftersom de är designade för att samla 
information för direktåtkomst på ett komprimerat vis, för att forskaren 
ska se vad som händer och antingen dra rättfärdigade slutsatser eller 
jobba sig vidare till nästa steg av analysen. Friedrich (2008, s. 12) 
fyller i att det gäller att hitta en balans mellan “att reducera data och 
genom abstraktion bilda ett överskådligt mönster utan att lämna den 
kvalitativa ansatsen, sökandet efter den sammanhangsbestämda 
kunskapen. I denna process är det lätt att genom förenkling förlora 
komplexiteten och nyanserna.”. 
 
Vi genomförde uppvisandet av datainnehåll på följande sätt: 
 
• Då vi fått fram den relevanta del text som vi skulle utgå ifrån, 

skulle dessa organiseras och ställas samman i en matris där vi 
bildade dimensioner för att avspegla innehållet. 

• I vertikalt led kategoriserades varje rad efter de övergripande 
ämnen som vi använt oss av inom intervjuerna, feedback, 
förebild samt förtroende och respekt. 

• I horisontellt led kategoriserades varje kolumn efter de 
respondenter som deltagit i den empiriska undersökningen. 

• Svar som var skrivna i löpande text rycktes ur sitt sammanhang 
och placerades i matrisen där varje kommentar placerades i fack 
utefter kategori samt respondent. 

 
Efter denna process hade vi kategoriserat svar i dimensioner, där 
datainnehållet uppvisats i ett form av kluster. 

3.4.2.3 Söka mönster 
Det tredje steget i den kvalitativa analysen var att söka mönster i 
intervjuinnehållet som i föregående avsnitt brutits ner i delar, i syftet 
att fördjupa förståelsen av detaljerna (Friedrich, 2008, s. 15). Vår 
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uppgift blev då enligt Friedrich (2008, s. 15) “att sammanställa data på 
ett sätt som gör det möjligt att reflektera och abstrahera kring 
dimensionerna.”. Genom att se ett mönster i hur respondenterna 
beskrev olika synvinklar i delarna, närmade vi oss det som 
karaktäriserar helheten.  
 
Friedrich (2008, s. 15) menar att det praktiskt kan underlätta att ställa 
upp data i nya matriser för att kunna dra slutsatser. Problemställningen 
ska vara utgångspunkten för hur data ställs upp, i vårt fall innebar 
detta att vi kunde använda syftet som hjälp för att besvara 
frågeställningen samt fördjupa förståelsen av det vi undersökt. 
Vi sökte mönster i intervjuinnehållet på följande sätt: 
 
• Med den kunskap och förförståelse som inhämtats från teori 

kring säljcoaching ihopkopplat med syftet för vår studie, söktes 
begripliga mönster i matrisen. 

• Mönster som var utmärkande gråmarkerades i matrisen under 
respektive fråga för att tydliggöra för läsaren, och benämndes 
med ”A1, A2, A3 … osv.”. 

• De mönster som tydliggjorts i matrisen förklarades sedan i 
detalj. 

3.5 Presentation av deltagare 
Vi har erbjudit alla respondenter en möjlighet att vara anonyma, och 
hoppas därmed kunna erbjuda en ärlig bild av samtliga deltagares 
åsikter. Emellertid har vi nästan uteslutande funnit det accepterat 
bland deltagarna att använda deras namn i studien, i förekommande 
fall efterfrågades anonymitet, därmed har vi valt att redovisa de 
personer som godkände detta i källförteckningen istället för löpande i 
texten. 
 
Säljcoach A: 
Kvinna, 33 år, utbildad fastighetsekonom som idag är registrerad 
fastighetsmäklare och franschisetagare inom Stockholmsregionen hos 
Fastighetsbyrån. 
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Säljcoach B: 
Man, 35 år, utbildad ekonom som idag är registrerad 
fastighetsmäklare och franschisetagare inom Stockholmsregionen hos 
Fastighetsbyrån. 
 
Säljcoach C: 
Man, 39 år, utbildad marknadsekonom som idag arbetar med 
säljcoaching genom konsultföretaget Directa, i samarbete med bland 
andra Fastighetsbyrån. 
 
Säljcoach D: 
Man, 47 år, utbildad ekonom som idag är registrerad 
fastighetsmäklare och franschisetagare inom Stockholmsregionen hos 
Fastighetsbyrån. 
 
Säljare E: 
Man, 27 år, utbildad fastighetsmäklare och lantmäteriingenjör som 
idag är registrerad fastighetsmäklare inom Stockholmsregionen hos 
Fastighetsbyrån. 
 
Säljare F: 
Man, 25 år, utbildad fastighetsmäklare som idag är registrerad 
fastighetsmäklare inom Stockholmsregionen hos Fastighetsbyrån. 
 
Säljare G: 
Kvinna, 29 år, utbildad fastighetsekonom som idag är registrerad 
fastighetsmäklare inom Stockholmsregionen hos Fastighetsbyrån.  



	  
26	  

4. Resultat och analys 

4.1 Presentation av empirisk matris 
I enlighet med avsnitt “3.4.2.2 Uppvisa datainnehåll” har vi uppfört 
en matris där vi bildade dimensioner för att avspegla innehållet av 
våra kvalitativa intervjuer. Matrisen har följande anvisningar: I 
vertikalt led kategoriseras varje rad efter de övergripande ämnen som 
vi använt oss av inom intervjuerna, feedback, förebild samt förtroende 
och respekt. Bland dessa ämnen finner ni underkategorier för att 
ytterligare tydliggöra uppvisandet av datainnehållet. I horisontellt led 
kategoriseras varje kolumn efter de respondenter som deltagit i den 
empiriska undersökningen. Där gråmarkering finns har vi hittat 
mönster som förklaras i detalj i nästa avsnitt ”4.2 Analys”.  
 
Se figur 5, 6 och 7 på nästkommande sidor.  
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Figur 5. Egen bearbetning.  
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Figur 6. Egen bearbetning.  
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Figur 7. Egen bearbetning.  
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4.2 Analys 

4.2.1 Empiri och teoretisk referensram 
Detta avsnitt av analysen följer av “3.4.2.3 Söka mönster” där vi 
framför de mönster som framkommit under studien, där likheter och 
skillnader mellan säljcoachs respektive säljares svar åskådliggörs. I 
samband med detta sker även en analys empirin utifrån studiens 
teoretiska referensram. 

4.2.1.1 Feedback 
Mönster A1 
 
Det första sambandet vi såg när de två parternas uppfattning angående 
feedback efterfrågades, var att både säljcoacher och säljare ser 
feedback som viktigt för utveckling av säljare. Anledningen till detta 
visade sig från båda håll grunda sig i att som säljare utröna vad man 
gör fel och vad man kan förbättra. Utifrån den teoretiska 
referensramen kan vi se likheter med detta synsätt och den slutsats 
som Ashford och Tsui (1991) presenterade om att prestationen höjdes 
när feedback användes för att korrigera bristfälligheter i ens utförande.  
 
Säljare G framhöll att feedback är viktigt men att ”det måste finnas 
någonting konstruktivt” när man ger feedback, vilket nämndes även av 
säljcoacher. 
 
Mönster A2 
 
Ett intressant mönster som vi noterade i studien var att i princip 
samtliga respondenter uttryckte en större nytta av feedback inom 
försäljning än inom andra yrken. Orsaken till detta var enligt säljcoach 
B: ”Så ihopkopplat med just försäljning så kan du direkt se att 
feedback kan ge resultat för det är så enkelt och mäta.”. Ihopkopplat 
med teori nämner Jaworski (1988) att feedback är en användbar metod 
bland annat för att styra arbetsenergi mot mål, vilket är en av de 
mätbarheter som åsyftas. Säljare framhöll istället att feedback för 
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försäljare är viktigt med anledningen av yrkets natur, sett till att yrket 
har ”toppar och dalar”. I enlighet med detta är feedback en viktig 
variabel som influerar försäljaren märkvärt utifrån dennes 
arbetsförståelse, arbetstillfredsställelse, motivation och prestation 
(Teas, 1979; Teas, 1981; Becherer, 1982; Kohli, 1985; Jaworski, 
1991). 
 
Det rörde sig om delade meningar kring vad feedback innebar för de 
två parterna. Exempelvis menade säljare att feedback är att bli 
uppmärksammad för sin prestation för att kunna fortsätta uppvisa 
goda resultat och för säljcoacher låg vikten i att feedback skulle ge 
konstruktiv hjälp i olika situationer. 
 
Mönster A3 
 
En viktig åsikt som uppmärksammades hos både säljcoach och säljare 
var nyttan av att som säljare analysera själv och få lyfta fram de 
positiva delarna i ett agerande inför en säljcoach. Med denna 
utgångspunkt uppnås en bättre förståelse för hur personen tänker. Rich 
(1998) menar att säljcoachen primärt bör betona en positiv feedback 
till de han försöker leda, vilket både säljcoacher och säljare ansåg i vår 
undersökning. Säljcoach C ansåg att ”man nästan aldrig kan ge för 
mycket positiv feedback verkar det som”. En intressant formulering 
och vikten av feedback benämnde säljcoach A: “Just den positiva 
feedbacken är nog väldigt viktig också. Det är lätt att man bara 
nämner saker som man är mindre bra på.”. I vår teoridel finner vi ett 
klart samband med vad Kornik (2007) var inne på och som 
respondenterna tog upp, nämligen att ge positiv feedback i ett försök 
att motivera och förbättra sina resultat. 
 
En motsättning till detta såg vi hos en säljare, som tyckte att för 
mycket positiv feedback kunde skapa lathet hos mottagaren. En annan 
åsikt som framhölls av säljare men som inte återfanns hos säljcoacher 
var vikten av att den som sänder feedback är ärlig. Vi fick intrycket av 
att detta kan bero på att säljcoacherna anser detta som en självklarhet. 
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Mönster A4 
 
En viktig parameter som uppmärksammades hos både säljcoach och 
säljare var att säljaren själv ska få berätta om sin syn på ett beteende 
innan förslag till förbättring ges. På så sätt uppnås en bättre förståelse 
för hur personen tänker och lösningen kan anpassas efter mottagaren. 
 
Något som sågs som en självklarhet för båda parter var att negativ 
feedback tas enskilt, omgående och att ”man måste ta sig tiden” 
(Säljcoach D). 
 
Att negativ feedback framförs på ett inlindat och milt sätt ansåg 
säljarna vara fel, där efterfrågades istället konstruktiva sätt att 
framföra feedbacken på och att det ges en chans för mottagaren att 
komma till tals. Säljcoacherna var eniga och förespråkade modeller 
som ”Coachingcirkeln”, där fokus ligger på att mottagaren ska få 
komma fram till lösningen själv. Oavsett skulle förslag som framkom 
vara konstruktiva och förbättrande för att inte såra känslor men 
samtidigt vara ärliga. I allmänhet ansågs feedback för att förändra ett 
beteende bland samtliga respondenter vara viktigt, där vi kan se 
kopplingar till Teas (1983) som menar att feedback inom försäljning 
är en användbar mekanism och ett begrepp som utgår ifrån att med 
hjälp av feedback kunna styra och kontrollera sin säljares 
prestationsförmåga. 
 
Mönster A5 
 
Vi såg ett samband i den empiriska undersökningen där feedback kan 
hämma snarare än förhöja prestationsförmågan när feedback framförs 
på fel sätt. Båda parter ansåg att man ska akta sig för klumpiga 
uttalanden och ”utslängda” kommentarer som inte ger något förslag på 
lösning, dvs. konstruktiv kritik, då detta ansågs av respondenterna 
kunna ge motsatt effekt. Detta tyder på ett liknande synsätt som Sujan 
(1986) presenterar, att det är säljledarens ansvar att på ett tydligt sätt 
ge feedback som kan ändra och korrigera ett beteende. Författaren 
menar vidare att om inte detta sker finns det risk att försäljaren jobbar 
hårdare men inte nödvändigtvis smartare. 
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Mönster A6 
 
Det som var svårt att behärska med feedback hade från båda parters 
sida att göra med negativ feedback. För säljcoacher ansågs det vara 
presentationen av detta, som att ”inte komma för snabbt på en lösning 
utan se om det kan komma från mottagaren.” (Säljcoach C), vilket 
instämdes av flera andra säljcoacher som menade att det är viktigt att 
vara lyhörd och att lyssna ordentligt. 
 
Att förstå att negativ feedback inte ges på ett personligt plan var svårt 
att behärska som mottagare av feedback för säljare. 

4.2.1.2 Förebild 
Mönster B1 
 
Att en säljcoach ska lära som man själv lever ansågs i undersökningen 
var av stor betydelse hos båda parter. För att bli framgångsrik i sin 
uppgift som säljcoach menar Rich (1998) att säljare ska se denne som 
en vägledande förebild som proaktivt visar med praktiska exempel hur 
säljare ska bete sig, vilket kan kopplas ihop med parternas åsikter. 
 
Erfarenhet av försäljning ansågs av både säljcoacher och säljare vara 
av viss betydelse för att kunna se säljcoachen som en förebild, då det 
ingav förtroende och respekt. Detta fenomen åskådliggörs även av 
Rich (1998) som menar att en säljledare bör inneha kompetens kring 
arbetet och hur det ska genomföras för att uppnå förtroende och 
respekt. 
 
Mönster B2 
 
När fokus låg mer på att definiera en framgångsrik säljcoach utifrån 
begreppet förebild, såg vi samband mellan båda parter kring vikten av 
att säljcoachen har varit en duktig säljare och behöver ha upplevt vissa 
scenarion för att kunna lära ut på bästa sätt. Säljcoach A tydliggör att 
”en säljcoach behöver nog nästan vara lite mer av en visionär, det 
behöver inte vara den som säljer mest, men någon som är lite nyfiken 
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på att testa olika sätt och har träffat många kunder och gjort många 
kundbesök och därigenom gjort många försäljningar.”.  
 
Detta kan sedan kopplas samman med Pacetta (1994, s. 22): ”I believe 
in the power of personal example. You can rant and rave and 
threaten, but the most effective way to get results is to show someone 
what you want done.”. För att kunna visa med proaktiva och praktiska 
exempel krävs det någon form av erfarenhet av yrket. Rich (1998) 
menar även att det förutom kompetens kring arbetet även krävs 
personlig försäljningserfarenhet inom yrkesgruppen, då detta hjälper 
försäljaren att förbättra hans eller hennes säljfärdigheter. 
 
Anpassningsbarheten blev också tydlig under detta avsnitt, där en 
empatisk förståelseförmåga från säljcoachens sida var fördelaktig, för 
att därigenom se beteenden och kunna analysera varför ett beteende 
uppkommer. Säljare E tydliggjorde detta: ”En säljcoach ska anpassa 
efter din personlighet, den som blir tränad.” 
 
Mönster B3 
 
Samtliga respondenter ansåg att rollspel var bra och viktigt, vilket 
Bandura (1986) nämner som viktigt för att ett nytt beteende ska kunna 
produceras, nämligen att en förebild visar ett givet beteende utefter en 
förutbestämd situation.  
 
En del framhöll att det bör anpassas efter hur säljaren är och vad den 
utvecklas av. Säljcoach C menade att ”mot en viss typ av människor 
kan det vara jättebra, att praktiskt få testa någonting” medan ”vissa 
tycker att rollspel är fruktansvärt fast man sitter två i rummet och 
ingen annan ser så är det nästan som att man ska börja gråta”. 
 
Säljare framhöll ytterligare att rollspel var bra och viktigt eftersom det 
är bättre att se det praktiskt än taget ur en bok, vilket förespråkas inom 
social inlärningsteori (Bandura, 1977; 1986) där det hävdas att en part 
behöver anstränga sig för att den andra parten ska lyckas observera för 
att sedan kunna imitera. 
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4.2.1.3 Förtroende och respekt 
Mönster C1 
 
Det allmänna sambandet vi såg för att uppnå förtroende och respekt 
mellan de två parterna kretsade kring att säljcoachen ska stå för det 
han säger och gör. Tydlighet och ärlighet var även några viktiga 
kriterier enligt respondenterna som kan hjälpa till i denna process, 
vilket även åskådliggörs av Rich (1998) som menar att ett passande 
klimat för förtroende skapas när en säljledare uppvisar ärlighet, 
pålitlighet och en unik angelägenhet kring en säljares behov genom att 
lyssna och upprätthålla en öppen tvåvägskommunikation. Flaherty och 
Pappas (2000) påpekar även att man förlitar sig på säljledaren om man 
blir rättvist behandlad. 
 
Mönster C2 
 
Ett viktigt mönster för att uppnå förtroende och respekt mot en annan 
part ansågs av framför allt säljcoacher ha sin grund i den ömsesidiga 
relationen inom förtroende och respekt. Med detta menade 
respondenterna att om säljcoachen ger förtroende och respekt mot 
säljaren brukar detta oftast återsändas, vilket även benämns av Rich 
(1998). 
 
Just detta mönster kunde inte ses hos tillfrågade säljare. Istället lade de 
vikt vid individanpassad behandling från säljcoach snarare än en 
allmän modell. Säljare F tydliggjorde: ”då försöker han skräddarsy 
upplägget för mig istället för att köra någon schablon eller generell 
mall som han kör på alla”. Doney och Cannon (1997) menar att just 
detta är ett kriterium för att uppnå envägsförtroende, att vara 
engagerad i den andra partens välbefinnande. 
 
Mönster C3 
 
Vi fann i vissa fall båda parter som eniga gällande egenskaper som 
kan vara fördelaktiga för att uppnå förtroende och respekt. Att vara 
anpassningsbar mot olika persontyper, öppen och lyhörd ansågs vara 
av stor vikt från såväl säljcoacher som säljare. Det framkom även att 
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man genom en tvåvägskommunikation öppnar upp för att hitta rätt 
personkemi och ett bra klimat som underlättar för förtroende och 
respekt. 

4.2.1.4 Rangordning 
Mönster D1 
 
När respondenterna fick rangordna de tre begreppen, feedback, 
förebild samt förtroende och respekt, från viktig till minst viktig för att 
genomföra en framgångsrik säljcoaching, fick vi fram ett intressant 
mönster. 
 
Generellt ansågs förtroende och respekt vara den faktor som var 
viktigast för att genomföra en framgångsrik säljcoaching, då de tyckte 
att det är en nödvändig grund för att starta resterande processer. De 
som valde denna utgångspunkt, rangordnade även resterande faktorer 
på samma sätt, eftersom det är viktigt att kunna ge och ta emot 
feedback på rätt sätt. Sist rangordnades förebild, med motiveringen att 
det antingen inte behövs för att kunna bedriva säljcoaching eller att 
det är svårdefinierat. 
 
Säljcoach D hade en motsatt rangordning gentemot de andra 
respondenterna, då han ansåg att förebild är den viktigaste faktorn 
eftersom man måste vara en förebild för att kunna ge feedback, vilket 
per automatik ger förtroende och respekt.  
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5. Slutsats 
Det avslutande avsnittet ämnar redogöra för de slutsatser som gjorts 
utifrån studien sett till dess syfte, samt ge förslag till vidare forskning i 
ämnet. 
 
Syftet med arbetet var att belysa samspelet mellan säljcoachen och 
personen som blir säljcoachad med avseende på de tre 
säljcoachingkonstruktionerna - feedback, coachen som en förebild och 
ömsesidigt förtroende och respekt mellan dessa parter. 

5.1 Samspelet mellan säljcoach och 
personen som blir säljcoachad 
Denna studie har med sitt hermeneutiska tolkningssätt gett oss ett brett 
bidrag snarare än ett entydigt svar - detta har föranlett olika åsikter 
och tillvägagångssätt som i enlighet med studiens syfte belyst ett 
samspel mellan säljcoach och den som blir säljcoachad.  
 
Med inriktning mot feedback såg vi en positiv anda och inställning 
gentemot processen både hos säljcoach och säljare, som ämnar styra 
och kontrollera en säljares prestationsförmåga. Majoriteten av 
respondenterna i undersökningen tyckte att feedback var viktigt för 
personlig utveckling, speciellt inom försäljning på grund av det som 
karaktäriserar miljön för yrket. Dock ser vi från båda parters sida att 
feedback behöver framföras på rätt sätt, rätt frekvens (hur ofta 
feedback ges), vid rätt tillfälle och av rätt person, oavsett om det avser 
feedback för att förhöja en prestation (positiv feedback) eller för att 
ändra ett beteende (negativ feedback). Vikten av att lyssna innan 
sändning av feedback har uteslutande framkommit i studien, såväl 
som ett öppet sinne för olika personlighetstyper och preferenser. 
Svårast att behärska vid sändandet av feedback var enligt 
respondenterna att ge feedback för att förändra ett beteende (negativ 
feedback) och det är även inom denna process som det är svårast för 
säljarna att motta feedback. En modell som förespråkades av flertalet i 
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undersökningen var att utgå från det säljaren själv anser om sitt 
beteende - att denne ska få komma fram till de negativa aspekterna 
själv.  
 
Samtliga respondenter i studien utom en rangordnade faktorn förebild 
som minst viktig av de tre säljcoachingkonstruktionerna, med delade 
åsikter av nyttan som detta kan ha för säljcoaching. Tidigare 
erfarenhet eller bra prestation inom branschen var ingen nödvändighet 
men kunde för vissa respondenter förhöja effekten av säljcoaching, då 
det ingav förtroende till säljcoachen. Trots denna rangordning kände 
vi av en positiv attityd till säljcoachens förmåga att bedriva rollspel 
och på så vis måla upp olika scenarion. Här blev det tydligare bland 
majoriteten av våra respondenter, ihopkopplat med teorin, att 
säljcoachen själv behövde en viss självupplevd erfarenhet för att 
kunna axla rollen som rollspelare för att den andra parten skulle tycka 
att det gav något. Vi tyckte oss se att huvudorsaken till detta bland 
respondenterna var att utveckla sin försäljningsförmåga i träning 
istället för ute hos kund, detta för att undvika misstag ute i 
verkligheten. 
 
Ömsesidigt förtroende och respekt rangordnades av majoriteten till att 
vara den viktigaste säljcoachingkonstruktionen, eftersom denna faktor 
enligt respondenterna ofta innebar att det fanns en grund för att 
bedriva säljcoaching och innefattande processer. För att uppnå 
förtroende och respekt ansåg vissa egenskaper vara fördelaktiga: 
 
• Kunskap - tidigare vetande ligger till grund för utlärning. 
• Erfarenhet - något som man upplevt vid ett tidigare skede och 

kan dra nytta av senare.  
• Pålitlighet - att personen håller vad den lovar. 
• Tydlighet - att kunna presentera information så att den andra 

personen förstår det som sagts. 
 
Vad som upptäcktes vara en stor faktor för att uppnå förtroende och 
respekt, var att visa en godhet och unik angelägenhet gentemot den 
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andra parten, dvs. att man bryr sig om den andras utveckling och att 
man förstår varandra. 
 
Sammanfattningsvis ger studien som helhet den generella 
uppfattningen att en säljcoach bör utgå från ett anpassningsbart 
tillvägagångssätt för att möta olika personlighetstyper i en 
säljcoachingprocess, då det som funkar för den ena likväl kan hämma 
den andra.  

5.2 Uppsatsens bidrag inom ämnet 
Vi anser att denna uppsats bidrar med en ökad förståelse för de 
involverade parterna inom säljcoaching. Dessutom har studien 
frambringat tillvägagångssätt för hur företag kan arbeta med 
säljcoaching mot bakgrund av parternas åsikter, vilket vi anser bör 
uppmärksammas. Inriktningen mot parternas samspel och att skapa 
förståelse för detta gör studien utmärkande och har inte behandlats 
tidigare. 

5.3 Förslag till vidare forskning 
Då vår studie koncentrerat sig på en yrkeskår som säljer en specifik 
tjänst med ett företag i fokus, skulle en liknande studie som vänder sig 
till flera olika företag inom samma bransch vara intressant, då detta 
skulle kunna skapa en övergripande bild för säljcoaching inom en hel 
bransch. Att vidare belysa samspelet med inriktning mot flera 
branscher med företag som säljer tjänster tror vi ytterligare skulle 
kunna öka förståelsen för hur säljcoaching kan bedrivas. 
 
Ytterligare förslag till vidare forskning är en studie kring hur företag 
använder sig av selektiv säljcoaching, att använda mer resurser till 
säljcoaching med hänsyn till fyra faktorer, de säljarna med låg ålder, 
de med låg nivå av lojalitet gentemot företagets varumärke, de med 
kort formell utbildning samt de vars värderingar skiljer sig mest från 
företagets värderingar.  
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