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SAMMANFATTNING  

Titel: Önskvärda egenskaper hos en försäljningschef i en säljande organisation - en studie 

utifrån försäljningschefer och anställdas perspektiv i fastighetsmäklarbranschen 

Nivå: Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi.  

Författare: Erika Ekström, Helga Winkler  

Handledare: Jonas Kågström 

Datum: 2015 – maj  

 

Syfte: Syftet med denna studie är att skapa ökad förståelse för försäljningschefers önskvärda 

egenskaper samt hur dessa upplevs utifrån försäljningschefers och anställdas perspektiv. 

 

Metod: Med syfte att skapa ökad förståelse kring försäljningschefers önskvärda egenskaper, 

så har studien utförts på ett kvalitativt vis.  För att samla in data har semistrukturerade 

intervjuer genomförts där nitton fastighetsmäklare och tio försäljningschefer inom 

fastighetsmäklarbranschen intervjuats. Den insamlade datan har analyserats med hjälp av 

programmet Nvivo och LadderUx.  

 

Resultat & slutsats: Det vi kan konstatera är att lyssna återkommit som en viktig förmåga i 

varje analys och kan därmed anses som den mest önskvärda egenskapen för en 

försäljningschef att inneha enligt denna studie. Genom detta arbete kan vi utläsa att vara 

försäljningschef är komplext och det krävs stor potential för att tillfredsställa varje anställds 

behov samt att ha förmåga att driva organisationen framåt. Försäljningschefens roll har genom 

denna undersökning bevisats ha väsentlig betydelse för säljorganisationen och dess anställda.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Då vi upptäckte att egenskapen ansvarsfrihet rankades på 

olika sätt hos försäljningscheferna respektive fastighetsmäklarna så tror vi att det för framtida 

forskning skulle det vara intressant att studera hur de anställda samt organisationen i helhet 

påverkas av att ansvar fördelas ut på olika individer. Vi tror att resultatet i en annan bransch 

vad gäller ansvarsfrihet sannolikt skulle kunna bli annorlunda. Därför vore det intressant att ta 

reda på hur ansvarsfördelning fungerar och påverkar sälj organisationer som inte använder sig 

av provisionsbaserade löner.   

 

Uppsatsens bidrag: Denna studie har skapat ökad förståelse för vilka egenskaper som 

upplevs vara önskvärda hos försäljningschefer. Studien visar på vad dessa egenskaper har för 

betydelse för de anställda inom organisationen, samt berör de skillnader som finns mellan 

försäljningscheferna och mäklarna. Chefens roll har genom denna undersökning bevisats ha 

väsentlig betydelse för säljorganisationen och dess anställda.  

 

Nyckelord: egenskap, försäljningschef, fastighetsmäklare, värde 



  

 
 

ABSTRACT  

Title: Desirable characteristics of a sales manager in a selling organization - a study based 

sales executives and employees' perspective in real estate business 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration  

Author: Erika Ekström, Helga Winkler.  

Supervisor: Jonas Kågström 

Date: 2015 – may  

 

Aim: The purpose of this study is to create an increased understanding of the sales managers' 

desirable characteristics and how these are perceived on the basis of sales managers and 

employees perspectives. 

 

Method: With a view to creating greater understanding of the sales managers' desirable 

characteristics, the study has been conducted in a qualitative way. To collect data, semi-

structured interviews were conducted where nineteen realtors and ten sales managers in the 

real estate broker were interviewed. The collected data were analyzed using the program 

Nvivo and LadderUx. 

 

Result & Conclusions: What we have found is that listen returned as a major character in 

each analysis and can therefore be considered as the most desirable characteristics for a sales 

manager to hold under this study. Through this work, we can deduce that it is complex to be 

the sales manager and requires a great potential to satisfy each employee's needs and to be 

able to drive the organization forward. Sales manager's role through this survey proved to 

have significant impact on the sales organization and its employees. 

 

Suggestions for future research: We discovered that the characteristic liability were ranked 

differently at the sales managers and estate agents, we believe that in future research it would 

be interesting to study how the employees and the organization as a whole is affected by the 

responsibilities allocated to different individuals. We believe that the result in another 

industry in terms of discharge is likely to be different. Therefore, it would be interesting to 

find out how accountability works and affects the sales organizations that do not use 

commission-based salaries. 

 

Contribution of the thesis: This study has created an increased understanding of the 

characteristics that are perceived to be important by sales managers. The study shows what 

these characteristics are of importance for the employees within the organization, as well as 

affecting the differences between sales managers and brokers. The manager's role through this 

survey proved to have significant impact on the sales organization and its employees. 

 

Key words: characteristics, sales manager, real estate agent, value. 
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1. INLEDNING 

1.1 Problemformulering 

Organisationer står inför en alltmer komplicerad och konkurrensutsatt värld (Ingram, 

LaForge, Locander, MacKenzie, & Podsakoff, 2005 s. 137). Försäljningsorganisationer har 

fått erfara en period av utveckling vilket gör att de måste förbättra och implementera nya och 

framgångsrika initiativ till förändring (Weeks, Roberts, Chonko & Jones, 2004 s. 7). Ingram 

et al. (2005 s. 137) menar exempelvis att företagen tillhandahåller mer komplexa 

produktutbud där produkter och tjänster paketeras och kan anpassas för att uppfylla den 

individuella kundens behov. Samarbete med kunder och med andra enheter inom 

säljorganisationen är allt viktigare för att uppnå framgångsrik försäljning. Den föränderliga 

miljön påverkar därmed säljorganisationer på olika plan vad gäller samarbete, ansvar och dess 

komplexitet (Ingram et al., 2005 s. 137). Företagsledare efterfrågar mer från alla parter i sina 

organisationer, då deras ambition är att öka intäkterna och produktiviteten i verksamheten. De 

är angelägna att den ledning som finns i företaget har rätt kompetens för att leda 

verksamheten och att framtida ledare utvecklas (Farley, 2005 s. 55).   

 

Ledarskap rankas som ett av de mest utforskade och debatterade ämnen i de organisatoriska 

vetenskaperna enligt George (2000 s. 1028). Trots många års forskning och tusentals studier 

inom ledarskap anser Graen & Uhl-Bien (1995 s. 220) att det inte finns en klar uppfattning 

om vad ledarskap är och hur det kan uppnås. En mångfald av metoder för att leda har 

föreslagits, forskare har analyserat vilka egenskaper ledare innehar, vad de gör, hur de 

motiverar sina anställda, hur deras stilar samverkar i förhållande till situation och hur de kan 

göra stora förändringar i deras organisationer (George, 2000 s. 1028). Ingram et al. (2005 s. 

137) definierar försäljningsledarskap som en process vilken utförs av de i en 

försäljningsorganisation som kan påverka andra för att uppnå gemensamma mål i 

säljorganisationen och företaget. 

 

Egenskaper såsom färdigheter hos en försäljningschef har enligt Powers, Jennings & DeCarlo 

(2014 s. 206) en avgörande betydelse för företagets försäljningsframgångar. När en säljare 

misslyckas uppstår det enligt Dubinsky (1999 s. 8) “höga kostnader för arbetsgivaren”. Ett 

misslyckande kan även få långvarig effekt och negativa konsekvenser i organisationen 

(Dubinsky, 1999 s. 8). Anledningen till att säljare misslyckas är enligt nyss nämnd forskare att 
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försäljningschefer inte lägger skulden på sig själva, de är benägna att tilldela den till säljarna. 

Även egenskaper som innefattar beteendet hos en försäljningschef har en betydelse inom 

organisationen. Sager, Yi och Futrell (1998 s. 1) påstår att bland annat så påverkas säljarens 

attityd inom jobbet, den upplevda jobbstressen och viljan att stanna kvar eller lämna 

organisationen av försäljningschefens beteende. Enligt Barry (1994 s. 24) måste chefen inom 

organisationen inse vikten av att tillämpa egenskaper som att stödja, vägleda och uppmuntra 

sina anställda och anpassa sin roll som chef utefter detta. Dubinsky (1999 s. 16) påstår att 

majoriteten av säljare når sin maximala potential om de får effektiv träning, kontinuerlig 

vägledning och feedback från sin chef. Även Hawes & Rich (1998 s. 53) nämner att det är 

önskvärt för en chef att inneha egenskaper som att ge feedback, vara en förebild och inge 

förtroende för att öka säljarnas prestationer.  

 

Tidigare forskare har lyft fram vissa önskvärda egenskaper som är viktiga hos en 

försäljningschef. Dessa egenskaper är bland annat att tillämpa kommunikation och aktivt 

lyssnande, vara förtroendeingivande, agera som coach samt vara motiverande (Deeter-

Schmelz, Kennedy, & Goebel, 2002 s. 621; Powers et al., 2014 s. 212; Piercy, Cravens & 

Morgan, 1997 s. 65; Ingram, Schwepker, & Hutson 1992 s. 230). Om en försäljningschef 

däremot innehar egenskapen att vara stöttande så resulterar det i en positiv påverkan hos 

säljaren vad gäller tron på sin förmåga, arbetsprestation och förtroende för sin chef (Jaramillo 

& Mulki, 2008 s. 47; Mulki, Locander, Marshall, Harris & Hensel, 2008 s. 74). Vissa av de 

önskvärda egenskaperna har även en påverkan på varandra. Exempelvis menar forskaren 

Barry (1994 s. 25) att tydlig kommunikation och aktivt lyssnande är viktiga delar för att utföra 

bra coaching.  

 

Deeter-Schmelz, Goebel, & Kennedy (2008 s. 7) menar att det behövs mer forskning 

avseende önskvärda egenskaper hos en försäljningschef. Forskarna har utfört en 

litteraturstudie och funnit att det inom en 34-års period från 1972 till 2006 har gjorts 5 studier 

som har undersökt vilka önskvärda egenskaper som är viktiga för en försäljningschef. 

Begränsningen i dessa studier är dock enligt Deeter-Schmelz et al. (2008 s. 8) och Goebel, 

Deeter-Schmelz & Kennedy (2013 s. 18) att de inte jämför både chefernas och säljarnas 

perspektiv. Med utgångspunkt från ovanstående studier kan vi argumentera för att göra 

ytterligare forskning inom området. 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa ökad förståelse för försäljningschefers önskvärda 

egenskaper samt hur dessa upplevs utifrån försäljningschefers och anställdas perspektiv. 

1.4 Avgränsning 

Undersökningen är avgränsad till att endast innefatta försäljningschefer och fastighetsmäklare 

inom ett specifikt varumärke i Sverige.  

 

1.5 Viktigt att veta för läsaren 

Försäljningscheferna i denna studie avser franchisetagarna på respektive företag. Begreppet 

franchisetagare kommer inte nämnas med anledning av att undvika förvirring. Orden 

försäljningschef och chef kommer att användas parallellt i samtliga kapitel för att skapa ett 

varierat språk och underlätta läsningen.  

 

Vi inser att det finns en tvetydighet i det engelska begreppet ”value”. Det kan till svenska 

översättas på flera olika sätt, bland annat värde, värdering eller mervärde. Vi väljer att 

konsekvent i denna uppsats att tolka det som begreppet ”värde”. Exempelvis kan uttrycket 

”bli motiverad” vara ett värde för den anställde samt en värdering att leva upp till. Vi är 

intresserade av att veta vad egenskaperna hos försäljningscheferna skapar för värde för de 

anställda.  

1.6 Disposition 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figur 1. Karta över 

arbetsdisposition (Egen  
 

 

Figur 1. Disposition över 

uppsatsen. (Egen) 

Figur 1. Disposition över 

uppsatsen. (Egen) 
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2. TEORI 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom ämnet som vi har valt att studera. Kapitlet 

är indelat i huvudrubrikerna; färdigheter hos försäljningschefen, beteende, kompetens och 

relationer.  

2.1 Färdigheter hos försäljningschefen 

2.1.1 Kommunikation och aktivt lyssnande 

Betydelsen för att lyssna i alla mänskliga relationer menar Ramsey & Sohi (1997 s. 129) inte 

ska underskattas. Någon som lyssnar har respekt och det i sin tur genererar en ömsesidig 

utbytesprocess. Det finns enligt ovan nämnda författare många positiva och nyttiga 

konsekvenser av detta utbyte, bland annat skapas förtroende och tillfredsställelse. En 

definition av kommunikation presenteras av Deeter-Schmelz et al. (2002 s. 621) som säger att 

kommunikation och lyssningsförmåga är när försäljningschefen innehar färdigheten och viljan 

att kommunicera och lyssna effektivt. 

 

Det effektivaste sättet att lyssna är en kombination av empati samt att använda tekniker för 

aktivt lyssnande (Comer & Drollinger, 1999 s. 15). Nyss nämnda forskare menar att 

definitionen för empati är “förmågan att urskilja en annan persons tankar och känslor med 

precision, det innebär att lyssna med alla sina sinnen för att förstå vad som faktiskt sägs”. 

Tidigare forskning har enligt Ramsey & Sohi (1997 s. 127) funnit att lyssnande är en 

sammansättning hierarkisk ordning som består av de tre dimensionerna; känna av, utvärdera 

och svara. Deeter-Schmelz et al. (2002 s. 621) har i sin studie kommit fram till att 

kommunikation och aktivt lyssnande är en av de viktigaste uppgifterna för en 

försäljningschef. Barry (1994 s. 25) säger att tydlig och ärlig kommunikation och aktivt 

lyssnande är viktiga delar för att kunna utföra bra coaching. 

 

Goebel et al. (2013 s. 17) forskningsresultat stärker vikten av förmågan att lyssna i öppen 

kommunikation med försäljningschefen och säljarens egna upplevda självförmåga. Denna 

upplevda självinsikt bidrar i sin tur till försäljningsrepresentanters arbetsprestation, utveckling 

och underhåll av kundrelationer och tillfredsställelse med sin försäljningschef. Staples, 

Hulland & Higgens (1998 st 1) menar också att den upplevda självförmågan är avgörande för 

att förbättra både arbetseffektiviteten och arbetstillfredsställelse hos de anställda inom 

organisationen. 
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2.1.2 Försäljningsfärdigheter 

Johlke (2006 s. 315) har i sin studie funnit två specifika kännetecken som påverkar 

säljpresentationen hos säljare och därigenom försäljningsresultat. Det första är erfarenhet av 

försäljning och den andra är utbildning. De har också funnit att arbetsinsatsen har en positiv 

påverkan i hur alla säljpresentationer genomförs.  

2.1.3 Ledarskapsfärdigheter 

Ledarskapsfärdigheter är enligt Deeter-Schmelz et al. (2002 s. 621) när försäljningschefen har 

förmågan att uppmuntra och inspirera. Enligt Rentz, Shepherd, Tashchian, Dabholkar, & 

Ladd (2002 s. 14-15) så är det oerhört viktigt att säljledningen innehar nödvändiga färdigheter 

för att uppnå bästa prestation och effektivitet inom försäljning. Detta är en relevant del för att 

öka försäljningen produktivitet samt för att förbättra företagets konkurrensställning (Arthur Jr, 

Bennett Jr, Edens, & Bell 2003 s. 234; Deeter-Schmelz et al., 2002 s. 618). Enligt 

försäljningschefer är det viktigt att utföra utbildning, rekrytering och hantering av sina säljare 

på ett korrekt sätt (Johlke, 2006 s. 311).  

 

Det har visat sig att försäljningschefer har stort inflytande på säljare i processen då säljare 

inleder, utvecklar och expanderar kundrelationer (Sager et al., 1998 s. 4).  På grund av att 

försäljningschefen har en väsentlig roll så måste de enligt nämnda författare vara skickliga. 

De bör ha förmåga att hantera många administrativa uppgifter samtidigt som de är ansvariga 

för många säljare, som de måste ha kapacitet att undervisa, guida, ge råd och vägleda (Sager 

et al., 1998 s. 18). Dessa uppgifter kan likställas med det Deeter Schmelz et al. (2002 s. 621) 

påstår om att vara inspirerande och uppmuntrande. Enligt Powers et al. (2014 s. 212) så kom 

de i sin undersökning fram till att de viktigaste egenskaperna som en försäljningschef bör ha 

är att bygga förtroende med de anställda, förstå strategin i organisationen, designa och bygga 

effektiva team och komma med effektiv feedback.   

 

När en säljare misslyckas så får det enligt Dubinsky (1999 s. 7) ”dramatiska konsekvenser 

som kan få lång påverkan”.  Ovanstående forskare lyfter med sin artikel fram ett 

ställningstagande och menar att när en säljare misslyckas så är det i samtliga fall 

säljledningens ansvar. Detta får stöd av Ingram et al. (1992 s. 230) som menar att en säljares 

misslyckande kan undvikas om det används utbildning och tekniker som förbättrar det som 

den enskilde säljaren är mindre bra på, exempelvis dålig förmåga att lyssna. Enligt Dubinsky 

(1999 s. 10) så tenderar försäljningschefer att hänföra misslyckandet till säljarens personliga 
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egenskaper istället för till organisationen eller externa faktorer. Säljarna har ändå ett ansvar att 

utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt menar Dubinsky (1999 s. 16) men förtydligar ännu 

en gång att i det långa loppet så är det vad försäljningschefen har gjort som påverkar om en 

säljare lyckas eller misslyckas. Detta håller Rentz et al. (2002 s. 15) med om genom utlåtandet 

att säljarna bör få kunskap om den aktuella marknaden, företagets egna rutiner och 

konkurrenternas produkter. Enligt ovanstående forskare bör säljarna också få kunskap om 

företagets tjänster och försäljningspolitik, produktgrupp, kundernas inverkan samt om hur 

man ska leverera produkter och tjänster som uppfyller kundernas behov. 

 

Resultaten i Sager et al. (1998 s. 1) studie indikerar att företagsledarna utöver ovanstående 

måste överväga att anstränga sig mer när det gäller att rekrytera, utbilda och stödja 

försäljningschefen så att vederbörande i sin tur kan hantera alla uppgifter som denne är 

ansvarig för. Det som är anmärkningsvärt är att Powers et al. (2014 s. 218) i sin studie inte 

hittade några skillnader för vilka egenskaper som ansågs önskvärda med avseende på 

företagets storlek. De menar att egenskaperna som identifierats i sin studie uppfattas vara 

universellt viktigt för samtliga företag, oavsett storlek.  

2.1.4 Förmågan att coacha 
1
 

Affärscoachning skiljer sig från ledarskap på så vis att man kombinerar affärsplanering med 

förenklade metoder för att hjälpa sina anställda att definiera och uppnå sina mål (Clegg, 

Rhodes, Kornberger, & Stilin, 2005 s. 219). Coaching har blivit en alltmer viktig komponent 

inom organisationer och något som man måste utveckla och använda sig av på grund av 

dagens konkurrensutsatta marknader. En effektiv säljorganisation kan kännetecknas av att 

chefen agerar bland annat som en coach istället för en traditionell chef med fokus på 

kontorsuppgifter (Piercy et al., 1997 s. 65). Ett av de viktigaste syftena med coaching är att ge 

varje enskild medarbetare en verklig känsla av ansvar och kontroll över dennes jobb (Barry 

1994 s. 24). Detta kan jämföras med Carter (2006 s. 113) som säger att coaching är att 

använda sin kompetens, erfarenhet och vägledning för att hjälpa någon att förbättra deras 

prestation.  

 

Coaching handlar om att försäljningschefen fungerar som en mentor åt säljarna för att hjälpa 

dem att förbättra sin försäljningskunskap (Deeter-Schmelz et al., 2002 s. 621). Studien av 

                                                           
1
 Delkapitlet är delvis hämtat ur Erika Ekströms och Helga Winklers PM i kursen ”Sälj och 

Affärsmannaskap C” 



  

7 
 

nyss nämnd författare visar att detta anses vara en av de viktigaste funktionerna för en 

försäljningschef. Hur väl en chef coachar sina säljare påverkar deras utveckling, och i och 

med det blir deras säljfärdigheter förbättrade och effektivare (Deeter-Schmelz et al., 2002 s. 

624), vilket även nämns av Dubinsky (1999 s. 15). Bygga självförtroende, stötta och inspirera 

sina anställda till att genomföra en handling är nyckelmomenten när det handlar om att coacha 

fram framgångsrika team på en arbetsplats (Wilson 2004 s. 96). Forskaren Bacon (2003 s. 73) 

håller med om att syftet med coaching är att hjälpa människor förändras, men menar att en 

verklig förändring är svårt för de flesta vuxna. Nyss nämnd forskare påstår att det ironiska 

med coaching är att coacher inte kan få människor att förändras, de kan bara erbjuda guidning 

och hjälp. 

 

Sherman & Freas (2004 s. 3) säger att effektiv coaching av en ledare påverkar ledaren lika 

mycket som säljarna eftersom de blir medvetna, upptäcker sitt eget beteende för att coacha 

och lägger märke till effekterna av sina egna ord och handlingar. Detta kan vara en av 

anledningarna till att företag anser det mer och mer viktigt att tillhandahålla coaching till 

cheferna i organisationen och att de får utveckla sina färdigheter inom detta område. (Wilson 

2004 s. 96). Organisationer som intresserade att främja coaching för att utveckla sina säljare 

och skapa långsiktiga resultat måste enligt Pousa & Mathieu (2010 s. 34) vara intresserade av 

att förstå chefernas motivation till detta och vad som påverkar det. De har i sin forskning (ss 

42-44) kommit fram till att det finns tre faktorer som påverkar försäljningschefernas 

motivation till att coacha; yttre belöningar på grund av chefens egen prestation, yttre 

belöningar på grund av säljarnas prestation samt inre belöningar.  

 

Det finns tre grundläggande komponenter som beskriver vad som är viktigt för en 

försäljningschef vid coachning: Ge feedback, vara en förebild samt skapa förtroende hos sina 

anställda. Att vara en förebild innebär att coachen förutom sin verbala kontakt med de 

anställda agerar på ett tilltalande sätt genom sitt eget beteende (Hawes & Rich, 1998 s. 61). 

Detta stämmer överrens med Deeter-Schmelz et al. (2002 s. 623) forskning, de har kommit 

fram till att coaching innefattar att utveckla säljare, ge effektiv feedback samt att vara en 

förebild. Cocoran et al. (1995) (som citeras av Carter, 2006 s. 113) beskriver coachens roll på 

ett liknande sätt och att en försäljningschef som coach är någon som är en förebild när det 

gäller professionella attityder och beteenden och någon som har god relation med säljteamet 

och främjar öppen kommunikation, samarbete, kreativitet, initiativförmåga, och lämplig 
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risktagande. Att bli coachad av sin chef påverkar arbetstillfredsställelsen, arbetsglädjen och 

prestation hos de anställda (Ellinger, Ellinger & Keller 2003 s. 435). 

 

Coaching bör inte bestå av kritik, istället ska de anställda ges rådgivning och feedback 

gällande deras prestation (Carter, 2006 s. 124). För att skapa mer produktiva, effektiva, 

tillfredställda och motiverade säljare så förutsätts det att en chef är medveten om vilka 

färdigheter som krävs och har kunskap om hur man ger feedback (Carter, 2006 s. 113). Verbal 

och positiv feedback är viktigt eftersom alla människor har ett behov av att känna sig 

uppskattad och behövd (Hawes & Rich 1998 s. 61). Återkoppling och uppmuntran genom 

samtal ska bidra till att målet med coaching uppnås, att förbättra säljarnas prestationer 

(Cobian, 2007 s. 17). Coacher som utvecklar styrkor och färdigheter hos de anställda bidrar 

till att skapa optimala arbetsförhållanden (Onyemah, 2009 s. 938). 

2.1.5 Motivationsfärdigheter  

Förmågan att motivera beskrivs av Deeter-Schmelz et al. (2002 s. 621) vara när 

försäljningschefen förstår vad som motiverar säljaren och samtidigt är inriktad på att 

uppskatta och belöna en bra arbetsprestation. Att försäljningschefen är motiverande samt en 

god kommunikatör och coach fann de nyss nämnda författarna som tidigare nämnt vara de 

viktigaste uppgifterna. 

 

En studie av Amyx & Alford (2005 s. 345) visar att en säljares behov av att prestera kan leda 

till högre resultat, men det behöver nödvändigtvis inte generera engagemang för 

organisationen. Ovanstående forskare (ss. 355-356) blev förvånande att inte heller 

målacceptans har en positiv påverkan på försäljningsresultat och engagemang till 

organisationen. Vilket de menar kan tolkas som att om säljaren accepterar organisationens 

mål behöver det inte nödvändigtvis underlätta för att nå högre resultat. De resonerar kring 

detta resultat och säger att målacceptans ändå kan vara viktigt i sig själv. Att säljaren är 

medveten om målen och accepterar dessa säger Amyx & Alford (2005 s. 345) är viktiga delar 

för att skapa förståelse för vad organisationen anser vara viktigt, vad de förväntar sig av 

säljarna och hur de bedömer deras arbete. Att gå igenom målsättningsprocessen hjälper också 

försäljningscheferna att komma till insikt med vilken nivå säljarna vill prestera på. Något som 

enligt nämnda forskare kan förstärka engagemanget gentemot organisationen är en ledares 

belöning. Tydliga och definierade affärsmål och policys är enligt Farley (2005 s. 55) kritiska 

byggstenar för att skapa en effektiv personalplanering och en framgångsrik ledning.  
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Jaramillo & Mulki (2008 s. 47) menar att ledare som ger stöd är effektiva eftersom de positivt 

påverkar säljare att tro på sin förmåga att slutföra jobbet och de skapar förutsättningar som 

gör att försäljningsjobbet i sig är givande. Forskarna anser att chefer ofta skyller de dåliga 

resultaten på säljarna vilket Dubinsky (1999 s. 8) håller med om. Jaramillo & Mulki (2008 s. 

47) menar att cheferna säger att säljarna har låg motivation och försämrad upplevd 

självförmåga. Denna låga motivation och den upplevda självförmågan kan faktiskt bero på 

bristen av stöd från sin chef. Säljchefer börjar förstå att för att nå försäljningsframgångar så 

krävs större vikt vid att anställa rätt människor, ge dem bra utbildning och att skapa en miljö 

där innovativa idéer uppmuntras och stöds. Ledare av denna art främjar en miljö där 

undervisningen och lärande är i centrum för organisationen. Jaramillo & Mulki (2008 s. 47) 

tror också på att styra säljare mot en mer dynamisk och motiverande attityd för att utveckla ett 

kundorienterat säljteam. Deras forskning visar att anledningen till att säljarna presterar på 

höga nivåer delvis kan förklaras genom försäljningsledarens handling och stöd. Resultat visar 

också att stödjande ledare medför att en säljare är villig och motiveras att arbeta hårdare och 

smartare (Jaramillo & Mulki 2008 s. 47). Detta är något som Ingram et al. (1992 s. 225) håller 

med om, de menar att chefen kan förhindra att säljarna misslyckas genom att vara aktiv med 

träning och motivationstekniker i de delar som har störst inflytande på misslyckandet.  

2.1.6 Främja anpassningsbar försäljning 

Användandet av anpassningsbar försäljning definieras som den förändring av säljbeteenden 

som sker under samverkan med en kund eller beroende på vilken situation säljaren befinner 

sig i. Säljare anses extremt anpassningsbara när de använder unika säljpresentationer för varje 

kund och även när de ändrar sitt beteende under samverkan (Weitz, Sujan & Sujan, 1986 s. 

175). 

 

Personlig försäljning är det enda kommunikationsmedel som tillåter att marknadsföringen 

skall anpassas till kundens särskilda behov för att uppnå försäljningsutveckling (Spiro & 

Weitz, 1990 s. 61). Forskarna har genom sin studie fått fram att chefer som vill att säljarna 

ska följa en viss struktur och som betonar produktion kan hämma utförandet av 

anpassningsbar försäljning hos säljarna. Dessa handlingssätt kan nämligen begränsa beteendet 

hos säljarna och istället för att delegera att säljarna ska följa en viss struktur så ska chefen 

uppmuntra dem att använda en väldefinierad uppsättning försäljningsmetoder. Det som skulle 
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kunna uppmuntra användandet av anpassningsbar försäljning är därför motsatsen: tolerans för 

frihet (Spiro & Weitz, 1990 s. 64).  

 

Nedan följer några teorier från Spiro & Weitz (1990 s. 64) om vad de tror säljare påverkas 

positivt och negativt av: 

·      Användandet av anpassningsbar försäljning påverkas positivt ju mer försäljningschefen 

tolererar handlingsfrihet. 

·      Användandet av anpassningsbar försäljning påverkas negativt av graden som 

försäljningschefer inför struktur. 

·      Användandet av anpassningsbar försäljning påverkas negativt av graden som 

försäljningschefer lägger tonvikt på produktionen. 

   

Dock framkommer det i Spiro & Weitz (1990 s. 66) resultat att försäljarna i undersökningen 

inte verkar anse att ledarstilen påverkar deras grad av att använda sig av anpassningsbar 

försäljning. 

 

Weitz et al. (1986 s. 182) menar att yttre belöningar och befordran kan motivera säljare att 

använda sig av anpassningsbar försäljning. Exempelvis så kan försäljningschefer försöka 

länka användandet av anpassningsbar försäljning till yttre belöningar genom att ange att 

framtida ersättning, befordran eller så kan ledningen betona att anpassningsbar försäljning är 

en del av jobbet. 

Weitz et al. (1986 s. 182) tror dock sådana försök att motivera anpassningsbar försäljning är 

dömda att misslyckas på grund av att det är svårt att avgöra i vilken grad säljare utövar 

anpassningsbar försäljning. Eftersom användandet av anpassningsbar försäljning kan 

övervakas endast genom personlig observation så kommer troligtvis användning av externa 

belöningar för att uppmuntra anpassningsbar försäljning förmodligen begränsas till de 

situationer där säljare gör samtal i närvaro av sin chef. Vidare menar Weitz et al. (1986 s. 

182) att om yttre belöningar eller befordran inom organisationen är kopplade till 

användningen av anpassningsbar försäljning så kommer säljare inte vara motiverade att lära 

sig av sina erfarenheter. Därför tror ovanstående forskare att befordringar och yttre belöning 

inte är hållbart i längden om man vill uppnå anpassningsbar försäljning som är effektiv. Precis 

som Spiro & Weitz (1990 s. 61) menar att anpassa sitt säljbeteende till behoven hos olika 

köpare är viktigt för att uppnå enastående försäljningsutveckling så verkar säljarna i Deeter-
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Schmelz et al. (2008 s. 12) urval anse att anpassningsbart ledarskap också är viktigt för att 

skapa effektivitet hos försäljningschefen. 

 

2.2 Beteende 

Den förenklade modellen från Sager et al. (1998 s. 4) visar vilka faktorer som kan påverkas av 

chefens beteende gentemot de anställda. Ovanstående forskare menar att chefens 

handlingssätt påverkar säljarnas attityd, stress och hängivenhet till försäljningsmiljön. 

Säljaren baserar alltså sin attityd och inriktning mot sin organisation med förankring delvis 

från försäljningschefens beteende och engagemang. Modellen indikerar att säljare kommer få 

en mer positiv attityd och känna sig mindre stressade i den utsträckning som deras chefs 

beteende bidrar till detta. 

 

Figur 2. Förenkling av The Perceptions Model (Sager et al., 1998 s. 5)   

2.2.1 Beskrivning av modellen 

Begreppet attityd i modellen betecknar enligt Sager et al. (1998 s. 6) en säljarens allmänna 

utvärdering av försäljningsarbetet som en aspekt av tillvaron. Det omfattar tre beståndsdelar: 

global arbetstillfredsställelse, att det förekommer rättvisa uppfattningar och hur de upplever 

ärlighet och öppenhet i organisationen. En säljares generella inställning till jobbet har en 

positiv påverkan på individens anknytning till säljmiljön som organisationen tillhandahåller, 

därför bidrar en mindre gynnsam attityd till en relativt liten anknytning till säljmiljön (Sager 

et al., 1998 s. 7). Ju mer involverad säljaren är inom organisationen på grund av personlig 

utveckling, engagemang och tillhörighet till gruppen, desto mindre sannolikt är det att säljaren 

upplever stress på arbetet (Sager et al., 1998 s. 8). 
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Sager et al. (1998 s. 8) påstår att litteratur inom sales management stödjer förekomsten av att 

ha ett separat begrepp som representerar säljarnas hängivenhet till arbetsmiljön. 

Hängivenheten har positiva följder och engagemanget bör därmed minska säljarens 

uppfattning om stress. Sager et al. (1998 s. 9) menar att begreppet tillbakadragande avser den 

anställdas beteende och viljan att lämna organisationen. Sjukfrånvaro, söka jobb och att vara 

begränsad i sin ansträngning menar ovanstående forskare är svårt för säljare att sätta sig in i 

eftersom det är frågor som säljare inte stöter på i sin vardag. Det finns många förklaringar till 

tillbakadragande. En säljare som är högre uppsatt i organisationen kan bli tillbakadragen 

psykiskt från arbetet men stannar kvar i organisationen på grund av ekonomiska skäl, 

geografiska skäl, rädsla att börja om i en ny organisation eller att maken eller makan har 

anställning inom organisationen. Säljarna kan alltså dra sig tillbaka genom att antingen lämna 

organisationen eller genom att förbli anställd och istället begränsa sin insats. 

 

Sammanfattningsvis så påverkar försäljningschefens upplevda beteende hos säljaren 

inställningen till jobbet och minska den upplevda stressen. Det i sin tur påverkar säljarens 

hängivenhet till organisationen, och därmed om säljaren är villig att vara kvar som anställd på 

företaget. Som modellen av Sager et al. (1998 s. 5) visar så påverkar alla dessa faktorer 

varandra och det är viktigt att som chef se till att dessa samspelar med varandra.  

2.3 Kompetens 

2.3.1 Kunskap 

Kompetenta försäljningschefer har i samband med samhällsförändringar kommit att bli allt 

viktigare (Powers, DeCarlo & Gupte, 2010 s. 319). Kundlojalitet, kundnöjdhet, långsiktiga 

relationer och kundkunskapshantering har stor betydelse för den strategiska framgången för 

organisationer. På grund av detta fokuserar inte företag på transaktionsbaserade principer som 

kan beröra enhetsförsäljning och omedelbara intäkter när de ska mäta och utvärdera 

försäljningsutveckling (Zallocco, Pullins & Mallin, 2009 s. 598). Med tanke på att 

försäljningsmiljön utvecklas med tiden så medför detta att de kunskaper som krävs hos en 

säljledning bör förändras för att möta dessa nya villkor (Zallocco et al., 2009 s. 601). Kunskap 

hos en försäljningschef uppstår enligt Deeter-Schmelz et al. (2002 s. 621) när denne har 

kunskap om branschen. Dubinsky (1999 s. 16) menar att en kompetent ledare underlättar för 

att säljaren ska uppnå en hög prestationsnivå. Genom att låta försäljningschefen gå 



  

13 
 

utbildningsprogram för att bredda sin kunskap och medvetenhet bör försäljningscheferna ha 

förmågan att utveckla sina anställda på ett mer effektivt sätt (Cobian, 2007 s. 17). 

2.3.2 Anpassningsbar försäljningschef 

För att utvecklas som chef så betonar Farley (2005 s. 55) vikten att man som chef bör kunna 

anpassa sig till förändringar. Däremot så kunde Deeter-Schmelz et al. (2008 s. 12) inte hitta 

några bevis för att anpassningsbarhet hade varit identifierats som ett attribut som ansågs vara 

viktigt enligt försäljningscheferna för att effektivt hantera relationer med sina medarbetare. 

Dock ansåg säljarna i Deeter-Schmelz et al. (2008 s. 12) studie att en anpassningsbar chef är 

av betydelse för att skapa en effektiv försäljningschef.   

2.3.3 Organisering och tidsplanering 

Försäljningschefens skicklighet när det handlar om att ha kontroll skapar enligt Piercy, 

Cravens & Lane (2009 s. 464) en effekt på organisationen samt på säljarnas prestationer som 

är ”mycket signifikant”. Organisering definieras av Deeter-Schmelz et al. (2002 s. 621) vara 

när försäljningschefen har förmågan att organisera och hantera sin tid och sitt arbete. Ziyal 

(1995 s. 20) har i sin studie kommit fram till att det primära som efterfrågades av 

försäljningsledningen var organisering, medan det som efterfrågades hos försäljarna var 

rådgivning. Hon menar att skillnaden i vad de olika rollerna föredrar bidrar till att den bästa 

säljaren nödvändigtvis inte kan bli den bästa försäljningschefen. Det är av “väsentlig 

betydelse” att ledningen har kontroll för att bedriva en säljorganisation. Kontroll sträcker sig 

från beteendebaserad kontroll som innefattar den noggranna och dagliga hanteringen med 

säljarna när de utför sina arbetsuppgifter, till resultatkontroll som har fokus på 

belöningssystem, försäljningsvolym och därigenom företagets resultat (Piercy et al., 2009 s. 

459).  

2.4 Relationer 

2.4.1 Samspelet mellan försäljningschefen och säljarna 

Emotionell intelligens har potential att bidra till ett effektivt ledarskap på flera sätt (George 

2000 s. 1046). Den nyss nämnda författaren fortsätter säga att emotionell intelligens är 

förmågan att förstå och hantera stämningar och känslor i sig själv och hos andra, detta kan 

bidra till ett effektivt ledarskap inom organisationen. Evans et al. (2002 s. 36) har funnit 

statistiskt stöd för att överensstämmande uppfattningar mellan säljare och säljchefer vad gäller 

arbetets förutsättningar påverkar arbetsprestationen. Ju mer deras uppfattningar stämmer 
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överens desto positivare är säljarnas uppfattning om vilket resultat som arbetsprestationen har 

gett. Detta i sin tur bidrar till bättre kvalitativa och kvantitativa arbetsprestationer, 

engagemang och mindre tvetydiga roller. 

 

Däremot menar DelVecchio (1998 s. 45) att relationen mellan säljare och chef på olika sätt 

påverkar säljarens samspel med kunden, ibland mer och ibland mindre. Ovanstående forskare 

tror att detta kan bero på att försäljare är mer beroende av relationen med köpare än av 

relationen med chefen.  Förmågan att skapa goda relationer säger Deeter-Schmelz et al. (2002 

s. 621) vara när försäljningschefen har förmågan att arbeta effektivt tillsammans med andra 

människor och utveckla personliga band med individerna i säljorganisationen. Ärlighet, 

tillförlitlighet och kompetens är faktorer som skapar ömsesidig respekt mellan chef och 

anställda (Hawes & Rich 1998 s. 62). 

 

Goebel et al. (2013 s. 18) påstår att för att kunna skapa framgång inom ett säljteam så är 

försäljningschefens effektivitet avgörande. Man måste som försäljningschef förstå säljares 

perspektiv och hur de ser på en försäljningschef, detta är hjälpmedel för att utveckla en 

effektiv försäljningschef. Ett brett spektrum av metoder och perspektiv kommer att vara 

nyckeln till att utveckla en kraftfull förståelse mellan parterna. 

2.4.2 Ärlighet och Etik 

Förtroendet mellan de anställda och chefen påverkas av gemensamma värderingar och visad 

respekt av chefen (Brashear, Boles, Bellenger & Brooks, 2003 s. 197). Kompetens och 

erfarenhet av försäljning är ytterligare faktorer som genererar förtroende (Hawes & Rich, 

1998 s. 59). Förtroende utövar inflytande på arbetstillfredställelsen internt i organisationen 

(Brashear et al., 2003 s. 197). En virtuell arbetsplats utmärks av att de anställda arbetar på 

distans från sina kollegor och chefer (Cascio, 2000 s. 81). Försäljare med en sådan typ av 

tjänst kan inte vara tillfredsställd med en chef om de inte har en förtroendefull relation menar 

Mulki et al. (2008 s. 74) och de kan därför anses dela Brashear et al. (2003 s. 197) åsikt. 

 

Förtroendet för en chef ökar enligt Mulki et al. (2008 s. 75) när säljaren litar på att de kan 

vända sig till sin chef för att få hjälp. De nyss nämnda författarna får stöd av Hawes & Rich 

(1998 s. 59) som säger att förtroendefullt klimat skapas när chefen är ärlig och pålitlig. Detta 

kan jämföras med Deeter-Schmelz et al. (2002 s. 621) som säger att ärlighet är när 
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försäljningschefen anses vara pålitlig och ärlig vid flertalet tillfällen samtidigt som denne 

anses vara etisk. 

2.4.3 Ansvarsfrihet 

Varje anställdes bidrag är viktigt för att leva upp till kundernas förväntan på kvalité, pris och 

service. För att överleva och uppnå framgång som organisation så krävs det att ansvar fördelas 

på olika individer (Barry, 1994 s. 24). Försäljningschefen är länken mellan den högsta 

ledningen och säljarna och denne har därför möjlighet att påverka försäljningseffektiviteten 

och företagets resultat (Deeter-Schmelz et al., 2002 s. 625). Viljan att förverkliga är enligt 

ovanstående forskare när försäljningschefen låter säljarna ta ansvar och agera utan att själv 

blanda sig i.  

 

En chefs handlingsfrihet har enligt DelVecchio (1998 s. 31) en direkt effekt på hur säljaren 

bedömer arbetsförhållandet. En säljare som ses som kompetent och lojal tilldelas enligt 

författaren mer handlingsfrihet. Chefens roll menar Barry (1994 s. 24) är att ge stöd och 

uppmuntra medarbetarna till att ta ansvar även om det kan innebära att ta risker. Han ser att en 

del av inlärningsprocessen är när personalen exempelvis tillåts att " testa sina vingar " på ett 

viktigt projekt och några välmenande misstag som sker bör då tolereras.  

 

2.5 State of the art 

Vi har fått inspiration från Hansen & Johnson (2015-05-02) för att utforma denna State of the 

art. För att bedöma styrkan på de artiklar som används i teorin så har vi gjort en State of the 

art där bedömningen baseras på antal citeringar och validiteten och som därmed får fram 

styrkan. Utgångspunkten för bedömningen utgår ifrån Hansen & Johnsons mätning där 

artiklar som har citeringar från 0-100 har låg styrka, artiklar med 100-500 citeringar ses ha en 

medel styrka och artiklar över 500 citeringar har en hög styrka. Vi har även valt att bedöma 

styrkan utifrån forskarnas använda källor eller respondenter i respektive artikel inom 

teorikapitlet, vi har då använt oss av samma mått. Detta val gjordes medvetet för att se om en 

artikel kunde anses pålitlig även fast den hade få citeringar, då vi inte tror att styrkan på 

artikeln enbart ska bedömas genom citeringar. Det som kan utläsas från denna State of the art 

är att styrkan på artiklarna är av varierad art och anledningen till detta kan delvis bero på att 

artiklarna har olika publiceringsår. Vi bedömer att våra använda artiklar på det stora hela 

håller en medelnivå vad gäller styrka och teorikapitlet kan därmed ses som tillförlitligt. 
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2.6 Sammanfattning 

För att sammanfatta den teoretiska referensramen har denna modell skapats.  

Utgångspunkten i modellen är vilka önskvärda egenskaper litteraturen lyfter fram för en 

försäljningschef att inneha och cirklarna visar på vilka huvudrubriker som vi har valt att dela 

upp dessa i. Som modellen visar så har vi fått uppfattningen att samtliga ringar i modellen är 

önskvärda egenskaper hos en försäljningschef. 

 

Figur 3. Sammanfattning av önskvärda egenskaper hos en försäljningschef  

utifrån tidigare forskning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Källa: Egen) 

Tabell 1. State of the art (Egen) 
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Vi har uppmärksammat att det inte alltid har varit självklart vad som ska innefattas i varje 

huvudtema, och detta är anledningen till att alla ringar är sammanslutna med varandra. Vi har 

ändå valt att kategorisera in teorin i dessa teman för att försöka skapa en överblick. Vår 

empiriska undersökning och dess resultat kommer att ligga till grund för att anpassa och 

justera modellen så att den istället presenterar vilka egenskaper försäljningschefer inom 

fastighetsmäklarbranschen i Sverige bör ha.   
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3. METOD 

I detta avsnitt kommer vi presentera hur vi har gått tillväga i processen för att leverera denna 

uppsats. Vi kommer inledningsvis att berätta vilken typ av studie vi genomfört, följt av vilken 

teknik som använts vid insamling av det empiriska materialet. Sedan presenteras 

bedömningen av kvalitén på detta arbete och till sist hur vi gått tillväga vid analysen av det 

empiriska materialet.  

3.1 Forskningsdesign 

Vi har använt oss av intervjumetoden value-laddering vid insamling av det empiriska 

materialet. Anledningen till valet av att arbeta med denna metod var för att den används i 

forskning gjord av Deeter-Schmelz et al. (2008) som heter What are the Characteristics of an 

Effective Sales Manager? an Exploratory Study Comparing Salesperson and Sales Manager 

Perspectives. Avsikten var att göra en replikeringsstudie utefter denna. I detta arbete har det 

genomförts 29 kvalitativa intervjuer som enligt Yin & Retzlaff (2013 s. 137) är den helt 

dominerande formen av intervjuer inom kvalitativ forskning. 

 

En intervjustudie kan struktureras på olika sätt och detta arbete utgår den från tematiska 

studier då beskrivningen sker med utgångspunkt från ett antal teman och intervjupersonerna 

lyfts in då de anses intressanta och relevanta för det tema som beskrivs (Sohlberg & Sohlberg, 

2013 ss. 112-113). I detta arbete tillfrågades respondenterna ranka fem till sex egenskaper 

som de ansåg att den ideala försäljningschefen bör ha, vilket gjorde att de fick en ingång till 

ett tema. Sedan hade intervjuaren och respondenten en spontan dialog och detta är något som 

Yeung (1995 s. 333) anser att kvalitativa personliga intervjuer förespråkar. Nyss nämnda 

forskare menar att kvalitativa personliga intervjuer är en social process där forskaren i 

samspel med respondenten har en öppen och fri dialog. I internationell affärsforskning så 

anses denna metod som en av de mest användbara sätt att få tillgång till ledande 

befattningshavare och deras tankesätt. 

 

Denna studie är som tidigare nämnt av kvalitativ art då det handlar om att förstå den sociala 

verkligheten på grundval av hur respondenterna i en viss miljö tolkar denna verklighet. I 

denna metod så handlar det om ord och inte siffror vilket då förespråkar att forskningen lutar 

sig mot kvalitativ datainsamling. (Sohlberg & Sohlberg, 2013 ss. 266-267; Bryman & Bell, 

2013 s. 391)  
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3.2 Value-laddering 

Den studie vi replikerar är en intervjustudie som genomförs med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer och utgångspunkten från dessa semistrukturerade intervjuer är Value-laddering. 

Value-laddering är enligt Reynolds & Gutman (1988 ss. 788-789) en metodteknik som förlitar 

sig på means-end teorin där man försöker få fram egenskaper (karaktär av en person eller 

situation), konsekvenser (anledningen varför dessa är så viktiga för individer) och vilket värde 

dessa konsekvenser skapar. Value-laddering är en intervjuteknik som innebär att det först tas 

fram passande och direkta frågor. Målet är sedan att hitta ett betydelsefullt samband mellan 

egenskap, konsekvens och värde och följer därför som tidigare nämnt means-end teorin 

(Reynolds & Gutman, 1988 ss. 788-789). Detta kan även anses som skillnaden mellan vanlig 

och value-laddering teknik, att den senare har som utgångspunkt att intervjuaren frågar 

respondenten “varför är det viktigt för dig” och målet är att respondenten “klättrar upp för en 

stege” med hjälp av sina egna ord utan att denne blir påverkad av den som intervjuar. 

Ovannämnda forskare påstår att en grundlig inblick i means-end teorin är nödvändig. Abeele 

& Zaman (2009 st 4) menar att means-end teorin säger att människor väljer en produkt för att 

den innehåller en viss egenskap (the means) för att uppnå de önskade konsekvenserna och de 

tillfredsställande värdena (the ends). Den gemensamma means-end kedjan består därför av 

egenskaper, konsekvenser och värden. 

 

Attributes -> Consequences -> Values 

Figur 4. Stegen i means-end teorin. (Abeele & Zaman, 2009 st 4) 

 

Reynolds & Gutman (1988 s. 790) menar att som med alla kvalitativa forskningar måste 

intervjuaren ha kontroll över intervjun som är något svårare i detta sammanhang på grund av 

de abstrakta begreppen som är i fokus för diskussionen. Det bästa sättet att uppnå en 

kontrollerad intervju är att minimera svarsalternativen och ställa så raka frågor som möjligt. 

Om respondenten inte har några omedelbara svar på dessa frågor så kan intervjuaren försöka 

forma om frågan så att respondenten kan sätta sig in i en situation genom att exempelvis 

fråga: “Har du nyligen var it i en situation där du upplevt…?” (Grunert & Grunert, 1995 s. 

216). Ett exempel på denna metod som användes vid vår intervju är följande: 

 

RÖD= Egenkaper (Attributes) 

ORANGE=Konsekvenser (Consequenses) 

GUL=Värde (Value) 
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Exempel från intervju 

Intervjuare: “Då har du satt lyhörd som en av dina egenskaper, varför är det viktigt?” 

Respondent: “Jag tycker att det är viktigt på grund av att det finns så många olika människor 

man har att göra med på så sätt är lyhördheten en av de viktigaste egenskaperna tycker jag 

personligen. Du har dina behov och du har dina behov, nu är ni två stycken här då så för mig 

är lyhördheten väldigt viktig för att kunna på nått sätt sy ihop det som passar den enskilda 

individen.” 

Intervjuare: “Varför tror du att det är viktigt då?” 

Respondent: “Förhoppningsvis så får man fram bästa resultatet genom att lyssna på folk och 

inte bara köra sitt eget race. Just lyhördhet är också att kunna utvecklas för det kan vara 

saker som kommer till en som man inte har tänkt på eller ens har haft fundering över att det 

här skulle kunna vara en förbättrings möjlighet, är man inte lyhörd så ser man inte, hör inte 

och då är det väldigt svårt att kunna utvecklas också så det tycker jag är viktigt.” 

Intervjuare: “Vad tror du händer om man inte utvecklas?” 

Respondent: “Då utvecklas man inte och det är ett av det värsta vi kan tänka oss här, det är 

ju något man måste göra hela tiden livet ut. Utvecklingen är ju något som gör att du hela 

tiden blir bättre.” 

Försäljningschef 8 

 

Som kan utläsas från exemplet ovan så ställde vi frågor som: “Vad händer om man inte 

utvecklas?” när vi kände att respondenten inte kom fram till några konsekvenser. Vid 

intervjuerna upplevdes det lättare att få fram konsekvenser från respondenterna genom att 

fråga “Vad händer om man inte…?”. Detta tillvägagångssätt stöds av Reynolds & Gutman 

(1988 s. 795) som presenterar olika exempel på hur en intervju kan gå tillväga beroende på 

respondent. Ett exempel kallar de för ”Förutsätta att något saknas” och används för att få 

respondenten att tänka i nya banor och denne skapar då ofta värdefulla 

meningsuppbyggnader.    

 

Utifrån de olika svaren man får kan det då skapas en tabell som presenterar samtliga samband 

som framkommit. Med hjälp av tabellen bildar man en grafisk hierarkisk värdekarta 

(hierarchical value map) som också kallas HVM (Reynolds & Gutman, 1988 ss. 788-789). Vi 

skapade våra HVM med hjälp av programmet LadderUx. I detta arbete kommer dock datan att 

analyseras först genom ett program som kallas Nvivo och efter det analyseras datan genom 
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LadderUx. Hur respektive program har använts för att presentera resultatet kommer förklaras 

längre fram i metodkapitlet.  

 

Abeele & Zaman (2009 st 6) menar att “laddering” är mest känt för att vara en-mans 

djupintervju teknik. Det vanliga är att respondenterna först blir ombedda att identifiera 

framträdande egenskaper av en viss produkt. Som tidigare nämnt används följdfrågan 

“varför” konsekvent i en sådan här typ av intervju och får enligt Deeter-Schmelz et al. (2008 

ss. 8-9) respondenterna att tänka till. Följdfrågorna säger de skapar intresse och djupare 

förståelse för fenomenet. Men andra ord menar Abeele & Zaman (2009 st 6) att respondenten 

blir ombedd att motivera sitt val av egenskap genom att relatera till förväntade konsekvenser 

som kommer gynna personen i fråga. Frågan “varför är det viktigt för dig” upprepas så många 

gånger som behövs för att avslöja alla element i stegen och hjälpa respondenten att “klättra 

upp för stegen”. Genom att få insikt i förhållandet mellan egenskaper och värden så kan 

forskare lättare förstå vad dessa egenskaper medför till användarna.  

 

Deeter-Schmelz et al. (2008 ss. 8-9) menar att när du använder value-laddering teknik så ska 

de ursprungliga behoven och värdena för respondenterna avslöjas och undersökas på ett 

djupare plan än med en ytlig diskussion. I detta arbete frågade vi som intervjuare “varför” till 

dess att vi ansåg att vi fått det svar som kunde bidra till ett bra resultat. Vid vissa intervjuer 

som genomfördes så behövde vi som intervjuade inte fråga så mycket “varför” då 

respondenterna svarade så pass utförligt och tydligt redan från början. 

 

När det gäller datainsamling så skiljer Grunert & Grunert (1995 s. 223) på Hard och Soft -

laddering, där bland annat Hard-laddering görs med hjälp av en dator medan soft-laddering 

utförs med hjälp av en erfaren intervjuare. Soft-laddering gör att rekonstruktionen i 

kodningsfasen blir enklare och mer lättarbetat. I denna studie används Soft-laddering då det är 

lättare att tolka respondenten genom mer personlig kontakt och för att kunna utläsa dennes 

kroppsspråk. 

3.2.1 Intervjuteknik 

Vid genomförande av kvalitativa intervjuer så finns det inget manus utan forskaren har en 

tankeram med frågor som är relaterade till studien (Yin & Retzlaff, 2013 s. 138). Dock 

använde vi oss av ett slags intervjuprotokoll för att stämma av vilka olika teman som berörts 

under intervjun, detta anser Yin & Retzlaff (2013 s. 142) som positivt då det hjälper 
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intervjuaren att vägledas under intervjun. Enligt ovanstående forskare är det även viktigt att 

intervjufrågorna är öppna och inte slutna då man vill undvika att begränsa respondentens svar 

till endast ett ord. 

 

För att lättare förstå och kunna använda oss av value-laddering tekniken vid intervjuerna så 

togs kontakt med de forskare som utfört den studie som replikeras. Vi skickade ett mail i hopp 

om att få tips och råd om hur de gått tillväga för att få bästa resultat, återkoppling gavs redan 

nästa dag. De bifogade ett dokument som presenterade hur intervjuaren ska gå tillväga steg 

för steg under själva processen, vilket underlättade vår insamling av data. Dokumentet 

presenteras i bilaga 1. 

 

Alla intervjuer gjordes på respondenternas respektive kontor och skedde öga mot öga med 

dessa. Detta skapar enligt Bryman & Bell (2013 s. 495) en tydligare bild av vad respondenten 

menar genom kroppsspråk och minspel. Enligt Bryman & Bell (2013 s. 481) kan det ibland 

vara svårt att få göra intervjuer med personer på deras arbetstid i lugn och ro. De menar att 

chefer kan motsätta sig att släppa iväg deras anställda på arbetstid. Detta upplever inte vi har 

varit något problem. Anledningen kan tänkas vara att mäklare har möjlighet att själva styra 

över sin egen tid i och med att de har en provisionsbaserad lön och hur de väljer att disponera 

sin arbetsdag är upp till dem själva. Under intervjuerna hade vi tillgång till respektive kontors 

mötesrum, intervjuerna kunde därmed utföras i en lugn och tyst miljö. Intervjumiljön måste 

enligt Reynolds & Gutman (2013 s. 790) bidra till att respondenterna inte känner sig osäker, 

som i sin tur kan skapa en inåtvänd respondent. Valet att sitta ostört på en plats där 

intervjupersonerna kände sig trygga blev därför självklart för oss.  

 

Tidsåtgången för varje intervju, sett till den effektiva intervjutiden, varierade mellan 8-20 

minuter, antalet manstimmar har därför beräknats efter en genomsnittstid på 14 minuter. De 

29 semistrukturerade intervjuerna är gjorda med två stycken intervjuare och manstimmarna 

blir därav ca 15 timmar effektiv intervjutid. Den totala vistelsetiden på varje kontor varierade 

mellan två till fyra timmar. Intervjuare som är samspelta menar Trost (2005 s. 46) utför en 

bättre intervju. Det genererar större mängd med information och samtidigt skapas det en ökad 

förståelse i jämförelse med vad en intervjuare skulle lyckas med. Samtliga intervjuer spelades 

in och detta var något som respondenterna var medvetna om och de gav sitt godkännande till 

detta. Inspelningarna skapar flera fördelar, bland annat möjligheten att transkribera. Om det 

endast tas anteckningar menar Bryman & Bell (2013 s. 484) att speciella ord och uttryck kan 
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missas. Även Britten (1995 s. 253) menar att anteckningar kan bidra till att några detaljer kan 

försummas, samtidigt som anteckningar kan störa intervjuprocessen.  

3.3 Deduktivt synsätt 

Denna studie har utförts utifrån ett deduktivt perspektiv vilket Bryman & Bell (2013 s. 714) 

definierar som ett synsätt mellan forskningspraxis och teori. Vidare menar ovanstående 

forskare att forskningen utifrån idéer och hypoteser genomförts med hjälp från teorier. Braun 

& Clarke (2006 ss. 83-84) menar att vid en mer teoretisk ansats och därmed tillämpning av 

det deduktiva synsättet så kodas ofta det empiriska materialet för en specifik forskningsfråga. 

Det är något som går i linje med detta arbete då teori har sökts utifrån våra forskningsfrågor 

och som vi sedan har haft till hjälp för att koda det empiriska materialet. Denna studie kan 

härledas till det deduktiva perspektivet då vi genom tidigare teori har funnit fyra olika 

huvudteman som är Färdigheter, Beteende, Kompetens och Relationer som vi sedan skapat 16 

stycken underrubriker till, som vi under intervjuerna observerat om respondenterna har berört. 

Dessa underrubriker kommer framöver gå under namnet noder.  

3.4 Datainsamling  

För att samla data till vår undersökning har vi som sagt utfört semistrukturerade en-mans 

intervjuer som enligt DiCicco-Bloom & Crabtree (2006 s. 315) är det mest använda 

intervjuformatet i kvalitativ forskning. En individuell intervju menar ovannämnda forskare 

skapar möjlighet för intervjuaren att få en förståelse i sociala och personliga frågor. Valet att 

använda oss av semistrukturerade intervjuer är något som stämmer väl överens för att svara på 

vårt syfte. I en semistrukturerad intervju menar Bryman & Bell (2013 s. 475) att 

intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Detta är något som 

stämmer överens med hur vår intervju genomfördes.  

 

Som tidigare nämnt blev respondenterna innan intervjutillfället ombedda att fylla i ett 

formulär, där skulle de fylla i och ranka fem till sex egenskaper som de ansåg vara de 

viktigaste hos en försäljningschef. Hela intervjun utgick sedan från respondenternas 

individuella svar och formuläret blev därför intervjuprotokollet. Det viktiga är enligt Bryman 

& Bell (2013 s. 482) att intervjuerna är flexibla. Ingen intervju har varit den andra lik i och 

med att respondenterna utifrån formuläret har bestämt vilka egenskaper som ska beröras. Ett 

forskningsprotokoll kan påverka det positiva med kvalitativ forskning, nämligen att se saker 
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och ting så som andra uppfattar det. Med ett forskningsprotokoll är det lättare för forskare att 

ställa upp riktlinjer för forskningsfrågan och följa detta (Yin & Retzlaff 2013 s. 105). För att 

få reda på frågan “varför” så menar Yin & Nilsson (2007 s. 117) att det vanligaste är att 

intervjun är av öppen karaktär. Yin & Nilsson (2007 s. 117) förklarar att detta åstadkommes 

genom att fråga respondenterna om fakta och deras egna åsikter. Utifrån Yins & Nilssons 

(2007) resonemang anser vi att våra intervjuer var av öppen karaktär då respondenterna fritt 

fick förklara varför de skrivit respektive egenskap. Vi lät även respondenterna ändra ordning 

på de egenskaper de rankat för att se om deras uppfattning ändrades efter vi diskuterat dem. 

Intervjuprotokollet återfinns i bilaga 2. 

 

3.5 Population 

En population innefattar enligt Bryman & Bell (2013 s. 190) samtliga enheter som urvalet har 

sin utgångspunkt ifrån. I denna studie består populationen av franchisetagare och 

fastighetsmäklare i Sverige. Statistik från rekryteringansvarig på Fastighetsbyrån har bidragit 

till vår figur som visar marknadsandelar 2013-01 tom 2014-12 från de sex största aktörerna 

sett till publicerade villor och bostadsrätter på Hemnet. De största aktörerna inom 

fastighetsmäklarbranschen 2013 var Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling, Länshem, 

SkandiaMäklarna, Husman&Hagberg samt Mäklarhuset. Det är svårt att få en exakt siffra på 

hur många som jobbar aktivt som mäklare eller franchisetagare totalt inom riket. 2015-03-31 

fanns det enligt Fastighetsmäklarinspektionen 6 633 stycken registrerade mäklare, med all 

sannolikhet är inte samtliga av dessa aktiva. På Fastighetsbyråns hemsida kan det utläsas att 

företaget har ca 1 500 medarbetare fördelat på 250 kontor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. 

Marknadsandelar för 

villa/bostadsrätt på 

Hemnet 2013-01 tom 

2014-12 (Egen) 
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3.5.1 Urval 

Ett urval görs enligt Bryman & Bell (2013 s. 189) för att få fram ett stickprov för den totala 

populationen. Vårt val av företag gjordes med utgångspunkt från det varumärke som har flest 

andelar på den totala marknaden inom fastighetsmäklarbranschen. Utifrån ovanstående figur 

valde vi därför att avgränsa vårt urval genom att intervjua både franchisetagare och 

fastighetsmäklare inom Fastighetsbyrån. Vi ringde till de kontor vi ansåg kunde tillföra något 

till undersökningen och frågade om det fanns intresse att delta och bokade då ett möte 

tillsammans med varje individ. Detta för att det bör vara svårare att tacka nej till någon som 

ringer jämfört med att endast få ett mail.  Vi intervjuade 29 stycken respondenter varav 10 

stycken försäljningschefer och 19 mäklare. Anledningen till att vi valde de båda grupperna är 

för att analysera om deras uppfattningar skiljer sig åt vilket överensstämmer med vårt syfte. 

Vi gjorde också valet att fråga både kontor från storstäder men även från småstäder. Detta för 

att skapa en förståelse för försäljningschefens egenskaper där olika marknader är inkluderade. 

En storstad är enligt SKL (2011 s. 5) en kommun med en folkmängd som överstiger 200 000 

invånare. I vår undersökning är 12 respondenter från Stockholmsområdet, varav 5 

försäljningschefer och 7 mäklare.  

 

I vår undersökning har vi valt ut respondenter och kontor med hjälp av ett målstyrt urval. 

Detta urval beskriver Bryman & Bell (2013 s. 452) vara en form av icke-sannolikhetsurval, 

undersökningsdeltagare har inte valts ut slumpmässigt. Vi har valt att använda oss av 

respondenter och områden som vi tror kan tillföra något till vårt syfte och som vi även trodde 

var villiga att ställa upp. Ovannämnda forskare menar att vid ett målstyrt urval så väljs 

individer och platser ut med avsikt på vissa forskningsmål. Nedan presenteras en urvalstabell 

där det kan utläsas hur stor procentandel av respondenterna som är representerade på 

respektive kontor. 

 

Kontor % av Urvalet 

Kontor 1 14 % av urvalet 

Kontor 2 10 % av urvalet 

Kontor 3 10 % av urvalet 
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Kontor 4 18 % av urvalet 

Kontor 5 14 % av urvalet 

Kontor 6 10 % av urvalet 

Kontor 7 10 % av urvalet 

Kontor 8 14 % av urvalet 

 

 

Bryman & Bell (2013 s. 417) säger att kvalitativa forskningsresultat är omöjliga att 

generalisera enligt kritiker i och med att det är ett få antal individer som blir intervjuade. Med 

anledning av detta har vi i vår undersökning inte haft för avsikt att skapa ett generaliserbart 

resultat.  

 

När det gäller bortfall så var det endast två kontor som tackade nej till våra intervjuer, dessa 

var Gävle & Vasastan på grund av tidsbrist. Anledningen till att vi fick så lite bortfall kan 

bero på att kontoren som valdes ut kontaktades via telefon och fick därmed konkret och rak 

information direkt och fick svar på de frågor som de hade omgående.  

 

I bilaga 3 presenteras en modell som redovisar de respondenter som har deltagit i intervjuerna 

och bidragit till det empiriska materialet i denna studie. Respondenterna blev redan vid första 

kontakt informerade om att intervjuerna skulle ske anonymt och även vid hanteringen av det 

insamlade materialet. Med tanke på att målet var att få fram så ärliga och personliga svar som 

möjligt av respondenternas så var vi noga med att poängtera detta.  

3.6 Operationalisering 

Operationalisering innebär att utforma begrepp som är av intresse för undersökningen 

(Bryman & Bell, 2013 s. 163). Med andra ord så är det ett försök att översätta teorin till 

begrepp som kan tillämpas i fält. Utifrån det teoretiska ramverket skapade vi huvudrubriker 

och noder som sedan ledde fram till en övergripande tabell med samtliga begrepp. Med hjälp 

av tabellen skapades en översikt över vad som skulle beröras i den empiriska delen. Som 

tidigare nämnt så utgick respektive intervju från vad respondenterna hade svarat i formuläret, 

vi som intervjuare var neutrala gällande vilka begrepp som intervjun skulle innefatta. I och 

Tabell 2. Urvalstabell (Egen) 
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med att vi har genomfört en datainsamling som liknar Deeter-Schmelz et al. (2008) och 

samtidigt fick ta del av ett dokument av nyss nämnda forskare som tydligt beskrev 

tillvägagångssättet, så blev arbetsgången från teori till empiri naturlig. En tabell över 

huvudkategorier samt noder återfinns i bilaga 4. 

3.7 Kvalitetsbedömning 

Nedan kommer kvalitetsbedömning av detta arbete göras utifrån tillförlitlighet, validitet och 

även möjlighet till replikering. 

 

För att en kvalitativ studie ska vara tillförlitlig och trovärdig så ska undersökningen beskrivas 

och dokumenteras så att andra personer kan förstå och bedöma forskningsmetoden (Yin & 

Retzlaff, 2013 s. 31). Inspelning av intervjuerna tillsammans med den noggranna 

transkriberingen var ett val för att uppfylla transparens, ett krav som ställs på en kvalitativ 

undersökning. För att öka tillförlitligheten i kvalitativa studier så menar Byman & Bell (2013 

s. 401) att det ska finnas en tydlig koppling mellan teori och empiri. Vi har i detta arbete 

strävat efter att hitta samband mellan teori och empiri. Vi har dessutom analyserat datan 

noggrant då vi bearbetat och läst igenom den kontinuerligt. Vi har även gjort vår analys 

systematiskt genom användning av en metod (som teoretisk kodning till exempel). I studien 

har det använts tydlig jämförelse (bland händelser eller bland människor) snarare än 

underförstådda jämförelser baserade på våra antaganden, detta är något som Flick (2008 s. 10) 

stödjer för att uppnå tillförlitlig forskning. 

 

Grunert & Grunert (1995 s. 223) föreslår fyra kriterier som kan påverka validiteten av 

“laddering” resultaten. Dessa är: 

1.  De data som samlas in ska vara ett resultat som speglar respondentens tankar och inte 

forskarens. Som forskare bör man vara opartisk för att få fram så verklighetsbaserad 

och korrekt information som möjligt. 

2.  Datainsamlingen bör inte bygga på metoder som är onormala för situationen. Som 

forskare ska du använda metoder som är lämpliga för din studie. 

3.  Kodning bör helst grundas på kognitiva kategorier som är gemensam bland 

konsumenterna, forskare och användare av forskningsresultat, och inte på forskarens 

personliga kognitiva kategorier. 
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4.  Den metod som används för att sortera och bryta ner ska baseras på teori som handlar 

om kognitiva strukturer och processer. Detta kan exempelvis vara HVM.  

 

Vi kan se att dessa kriterier uppfylls i detta arbete då vi som nummer ett har undvikt ledande 

frågor vid intervjutillfällena samt transkriberat de inspelade intervjuerna så exakt och korrekt 

som möjligt. Datainsamlingen bygger på metoder som är lämpliga för denna studie då vi valt 

att göra en replikeringsstudie och använda oss av samma metod och inom samma typ av 

bransch: säljande organisationer. Vi har även valt att koda vårt material tillsammans genom 

att använda synonymer samt kontrollerat dessa med två oberoende. Till sist så har vi 

analyserat datan genom Hierarchical value maps som Grunert & Grunert (1995 s. 223) anser 

är en process som skapar validitet i forskningen.  

 

Bryman & Bell (2013 s. 179) anser att en metodisk beskrivning och därmed skapa möjlighet 

att replikera studien är en viktig del av kvantitativ forskning för att säkerställa resultatet. 

Därför har vi gjort vårt bästa nu för att förklara hur vi gått tillväga i genomförandet av studien 

i hopp om att bli replikerbara.  

 

3.8 Analysmetod 

Nedan förklarar vi hur processen gått till när det empiriska materialet har analyserats. Vi 

kommer i detta delkapitel förklara hur transkriberingen gått till, hur vi gått tillväga med 

kodningen, genom vilken metod vi bearbetade respondenternas ranking av egenskaper samt 

en förklaring av de olika programmen Nvivo och LadderUx som hjälpt oss nå fram till 

resultatet. 

3.8.1 Transkribering 

Transkribering är det första steget i analysen (Alvehus, 2013 s. 85). Vid utförandet av 

transkriberingen så noterades samtliga ord som respondenterna nämnde, därav fann vi ingen 

anledning till att de skulle godkänna tolkningen. Enligt Bryman & Bell (2013 s. 489) är 

transkribering vanligt förekommande hos kvalitativa forskare. Genom en komplett rapport om 

vad som framkom under intervjun så kan det användas i analysen. Vår transkribering är det 

som ligger till underlag för att analysera intervjuerna. Enligt Britten (1995 s. 253) tar det ca 

sex till sju timmar att transkribera en timmes intervju, vilket vi tycker stämmer överens med 

tidsåtgången för oss. 
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Braun & Clarke (2006 s. 88) har noterat att tiden man spenderar för transkribering inte är 

bortkastad eftersom det är första steget av analysen och dessutom utvecklas en mer grundlig 

förståelse för den insamlade datan. Vidare poängterar ovanstående forskare vikten av att 

spendera mer tid för att bekantas med datan, och även kontrollera utskrifterna tillbaka mot de 

ursprungliga ljudinspelningarna för att uppnå "noggrannhet". Anledningen till valet att 

transkribera för hand istället för att använda ett program var just för att uppnå en så 

verklighetsbaserad och exakt intervju på papper och för att inga tolkningsmissar skulle ske. 

3.8.2 Kodning 

Syftet med att koda är enligt Yin & Retzlaff (2013 s. 190) att på ett systematiskt sätt försöka 

nå en något mer greppbar nivå. Med kodning menas att man grupperar olika svar tillsammans 

vilken, för ändamålet av analysen, betraktas som likartade (Grunert & Grunert, 1995 s. 213). 

Deeter-Schmelz et al. (2008 s. 9) använder sig av två oberoende domare som tilldelar koder 

och en tredje domare, också oberoende, som granskar alla kodningar och bryter banden efter 

behov. Som föreskrivs av value-laddering metodik, så analyseras intervjuerna med 

egenskaper, konsekvenser, och värden. Dessa kodas sedan för att underlätta datareduktion, 

och är enligt Deeter-Schmelz et al. (2008 s. 9) med hänvisning till Gengler & Reynolds 

(1995) ett nödvändigt steg för att hantera och analysera intervjudata. Kodning är även något 

som Grunert & Grunert (1995 s. 223) som tidigare nämnt anser är en viktig del för att skapa 

validitet i sin forskning.  

 

I programmet Nvivo som vi beskriver i delkapitlet 3.8.4 använder man noder för att koda. De 

används sedan för att placera in det empiriska materialet där den har betydelse (Leech & 

Onwuegbuzie, 2011 s. 74). I linje med denna beskrivning så blev våra noder hämtade från 

teorikapitlet. Med andra ord så blev det som respondenten berättade om respektive egenskap 

kodad under den passande noden. Vi har som tidigare nämnt kodat egenskaperna via 

synonymer och teorikapitlet, dessa kontrollerades sedan från två oberoende. Vi sa ord som de 

fick sortera under de noder vi har i teorin för att se om vi hade samma tänk vad gäller 

placering. Dock var det svårt med vissa ord som vi tolkat, genom tillgång till de 

transkriberade intervjuerna så har vi kunnat tolka i vilket sammanhang ordet nämndes. Detta 

var något de oberoende inte hade möjlighet till, vilket gör att egenskapen är svåra att sätta i ett 

samband. När vi redovisade vilken nod som vi satt egenskapen under och gav ett argument till 

varför så förstod de och höll med i kodningen. Vilka egenskaper som vi har kodat under 

respektive nod återfinns i bilaga 5. 
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Vår kodning har skett utifrån de huvudrubriker och noder som vi har funnit i vår teoridel. De 

huvudrubriker som vi har utformat är sammansatta med utgångspunkt från tidigare forskning. 

Huvudrubikerna färdigheter, beteende, kompetens och relationer har i sin tur ett flertal noder. 

Inledningsvis kodas varje egenskap som respondenterna hade nämnt och dessa placerades 

sedan under respektive passande nod som även de är skapade utifrån teorikapitlet. Vad som är 

huvudrubrik respektive nod kan ses i nedanstående figur. Kodningen utförde vi som sagt 

tillsammans samtidigt som vi använde oss av synonymer för att se vilka egenskaper som har 

liknande innebörd. Vi granskade också vart egenskapen hade används flest gånger i 

teorikapitlet. Om exempelvis en respondent nämnde egenskapen lyhörd som viktig så kodades 

denna del av materialet under noden “kommunikation och aktivt lyssnande”. Ord som 

väsentligt liknar varandra ska få samma kod (Yin & Retzlaff, 2013 s. 190). 

 

 

3.8.3 Ranking av egenskaper 

Som tidigare nämnts fick respondenterna innan varje intervju ranka de egenskaper de ansåg 

var viktigast från ett till sex där ett var det viktigaste och sex det mindre viktiga. Hur 

intervjuprotokollet ser ut återfinns i bilaga 2. I linje med vår replikeringsstudie och vårt syfte 

Figur 6. Beskrivning av begrepp 

(Utdrag ur Nvivo 10). 
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så utfördes rankingen separat för försäljningschefer och fastighetsmäklare. Poäng delades ut 

beroende på hur egenskapen blivit rankad. Exempelvis så om egenskapen blev rankad på plats 

nummer ett så fick den 6 poäng, plats nummer två fick fem poäng och så vidare. Indexet är 

utfört genom att noden med högst poäng har Index 100. De resterande nodernas respektive 

poäng har sedan dividerats med maxpoängen för den högst rankade noden.  

 

Exempel:  

Den högst rankade noden har 75 poäng, därmed Index 100.  

Den nod som blivit rankad som nummer två har 62 poäng. 62/75= 83.  

Alltså får den noden som kommer på andra plats Index 83.  

 

Anledningen till varför av använt oss av denna metod är för att det är enklare att utläsa hur 

mycket större betydelse den nod som är rankad på nummer ett har än de resterande.  

3.8.4 Nvivo 10 

För att analysera datan i form av intervjuer har vi bland annat använt oss av programvaran 

Nvivo 10. Denna analys användes inte av vår replikeringsstudie och vi ser den därför 

analysmetoden som ett ytterligare verktyg för att skapa en bättre tillförlitlighet till vårt 

resultat. Nvivo 10 är enligt QSR International (2015) en programvara för att analysera 

ostrukturerad data. Vektygen “word frequency”, “word tree” samt “clusteranalysis” har 

används för att sortera och ordna informationen vilket snabbar på forskningsprocessen, tiden 

kan då användas till att analysera materialet. Vi ansåg att detta program passade oss i och med 

ca 80 sidor transkribering. Transkriberingen i sin helhet återfinns på denna websida.  

https://www.dropbox.com/s/iudjh80t4wtm1kx/TRANSKRIBERING.pdf?dl=0 

 

3.8.4.1 “Word frequency” & “word tree” 

Med hjälp av programmet Nvivo och funktionen “word frequency” har det kunnat avläsas 

vilka ord som har nämnts flest gånger i vårt empiriska material. Vi valde att granska vilken 

egenskap som var den mest nämnda i varje huvudrubrik. Med hjälp av detta har det då skapats 

ett “word tree” som visar i vilket större sammanhang ordet har använts, vilket återfinns i 

resultatkapitlet. Anledningen till att vi valde att göra ett “word tree” för respektive 

huvudrubrik beror på att vi ville lyfta fram de egenskaper som respondenterna har nämnt flest 

gånger under samtliga huvudrubriker och därmed skapa en helhetsbild över 

försäljningschefens egenskaper. I samtliga “word trees” så representeras 15 respondenter. 

https://www.dropbox.com/s/iudjh80t4wtm1kx/TRANSKRIBERING.pdf?dl=0
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Med andra ord så har 51 % av det totala urvalet blivit representerade i något av de 4 orden. 

3.8.4.2 “Word frequecy” & “cluster analysis” 

Nvivo har som tidigare ett verktyg som heter “word frequency” som räknar hur ofta varje ord 

har blivit nämnt. Med utgångspunkt från det kan då programmet också skapa en klusteranalys, 

där kan det utläsas vilka ord som vid flertalet tillfällen har nämnts tillsammans av samtliga 

respondenter. För att sortera bort vanligt förekommande “prat-ord” så har vi lagt till orden; 

dom, den. där, eller, ett, för, här, jag, kan, och, ska, som och vad i programmets “stop-list”. 

Dessa ord blir då blockerade från att analyseras och återfinns därför inte i klusteranalysen, 

vilket lär ha gjort den mer konkret och betydelsefull.  

 

Med detta verktyg har vi valt att analysera varje huvudrubrik för sig för att skapa en överblick 

över vad som har berörts i respektive rubrik. De kluster av ord som är analyserade har vi 

benämnt med de noder från teorikapitlet som vi tycker hör ihop med det respondenterna har 

sagt. Vi har ringat in de ord i klusteranalysen som benämns i exemplen från respondenterna.  

3.8.5 LadderUx 

Vi bröt ut de egenskaper som vi i programmet Nvivo kunde se hade nämnts flest gånger av 

försäljningschefer respektive fastighetsmäklare och kunde efter analysering i programmet 

LadderUx presenteras i en grafisk hierarkisk värdekarta kallad HVM. Med hjälp av Nvivo 

kunde vi alltså utläsa vilka tre egenskaper hos fastighetsmäklare respektive försäljningschefer 

som använts flest gånger och sedan gå in och se i det transkriberade dokumentet hur de 

använts och vilka konsekvenser och värden som respondenterna ansåg dessa utmynna i. 

Utifrån Reynolds & Gutmans (1988 s. 794) exempel så kunde vi utläsa vilka faktorer som 

ansågs vara värden och konsekvenser. I LadderUx så sorterade vi in respondenterna i grupper 

och angav om de var försäljningschefer eller fastighetsmäklare. Till varje egenskap så angav 

vi minst en konsekvens och ett värde som respondenten nämnt, fler värden eller konsekvenser 

kunde nämnas i vissa fall. Egenskaperna, konsekvenserna och värdena kallas i detta program 

element. Totalt sett så hade 70 % (7/10) av försäljningscheferna nämnt de tre mest omtalade 

egenskaperna och 84 % av fastighetsmäklarna hade nämnt de mest vanliga inom deras grupp 

(16/19). Dessa kommer att presenteras i en HVM där samband kan utläsas mellan respektive 

egenskap och där tjockleken på strecken visar hur starkt samband dessa har.  
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3.9 Metodkritik  

Vi kan se att vår metod eventuellt kunde ha genomförts på ett annat sätt nu när vi har kunnat 

se resultatet. Vi tycker inte att rankinglistan har den betydelsen som vi trodde den skulle ha 

för denna studies resultat. Flertalet av respondenterna nämnde under intervjun att många av 

egenskaperna går ihop och att alla är viktiga att inneha som försäljningschef. Två 

respondenter var inte ens villiga att ranka de olika egenskaperna, deras åsikt var att det inte 

går att bestämma vilken av de som är allra viktigast. Detta anser vi stämmer överrens med den 

tidigare teori vi tagit del av, som vi tidigare har nämnt upplevde vi att det inte alltid var 

självklart vad som skulle innefattas i varje huvudrubrik. Förklaringen till det problemet kan 

vara att respondenterna inte kan urskilja tydliga och konkreta egenskaper hos en 

försäljningschef, det blir då upp till respektive forskare att tolka vad som den egentliga 

betydelsen är. Alternativet till att undvika detta problem hade kunnat vara att vi presentarat ett 

visst antal egenskaper som respondenterna sedan fick ranka och diskutera kring. Dock hade 

detta utmynnat i att vi som intervjuare hade styrt respondenterna mot vissa specifika 

egenskaper och detta är inget som denna intervjuteknik förespråkar.  

 

Vi ville skapa en överblick över alla områden som vi fått fram genom teorin men inser att det 

ibland kan upplevas en aning rörigt utifrån läsaren perspektiv. Exempelvis så presenteras en 

egenskap i ”word-tree” som respondenterna egentligen rankat långt ner i tabellen, den blev 

med på grund av att vi hade som avsikt att hämta ett “word-tree” från varje huvudkategori. 

Med facit i hand ser vi att det hade blivit annorlunda om vi istället hade gjort ett “word-tree” 

för de egenskaper som nämnts flest gånger genom det totala materialet. En analys av de 

egenskaperna hade troligen skapat en tydligare bild över deras egentliga betydelse.   

 

Vi tror inte det är optimalt att göra en klusteranalys av intervjumaterial som har en 

förhållandevis stor mängd av vardagliga ord som i det stora hela inte har någon väsentlig 

betydelse. I det empiriska materialet vi har tagit fram så finns det relativt få nyckelord som 

har en stor relevans, dessa ord syns inte i klusteranalysen. En klusteranalys kan kanske visa på 

bättre samband när respondenterna endast har möjlighet att svara genom några få alternativ 

och där det framkommer mer konkreta ord, exempelvis via en enkät.  
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4. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt kommer vi presentera resultatet från vår empiriska undersökning genom två 

olika analysprogram, Nvivo och LadderUx. Först kommer vi redovisa hur respondenterna 

rankade de olika egenskaperna. Sedan kommer vi presentera det mest anmärkningsvärda vi 

fått fram genom analysverktygen “Word-tree”,“Clusteranalysis” och “HVM”.  

4.1 Ranking försäljningschefens egenskaper 

Vi har utformat en tabell där det kan utläsas vilka egenskaper som våra respondenter ansåg 

vara viktigast hos en försäljningschef. Detta gjorde vi för att följa ett liknande 

tillvägagångssätt som vår replikerade studie. Tabellen anser vi även underlätta för att läsaren 

att få en överblick över vårt empiriska material och lättare kunna förstå analyserna som 

presenteras längre fram i detta arbete.  

 

Nedan presenteras ordningen på hur respondenterna i vår studie rankat de olika egenskaperna. 

Försäljningschefer och mäklare har sammanställts var för sig. Egenskaperna har som tidigare 

nämnts kodats med hjälp av de noder vi har i vår teoridel. Noderna har placerats från plats ett 

till elva och blivit tilldelade både poäng och index.  

 

Försäljningschef 

Ranking Noder Poäng  Index 

1 Engagemang 27 p  100 

2 Motivationsfärdigheter 23 p  85 

3 Kommunikation & Aktivt lyssnande 21 p  78  

4 Ledarskapsfärdigheter 17 p  63  

5 Ansvarsfrihet  16 p  59  

6 Ärlighet & etik 14 p  52  

7 Förmåga att coacha 13 p  48  

8 Organisering & tidsplanering 10 p  37  
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8 Samspelet 10 p  16  

9 Kunskap 6 p  22  

10 Försäljningsfärdigheter 4 p  15  

11 Anpassningsbar försäljningschef 3 p  11  

 

Fastighetsmäklare   

Ranking Noder Poäng  Index 

1 Kommunikation & Aktivt lyssnande 75 p  100  

2 Ledarskapsfärdigheter 62 p  83  

3 Ärlighet & etik 58 p  77  

4 Motivationsfärdigheter 45 p  60  

5 Förmåga att coacha 41 p  55  

6 Engagemang 36 p  48  

7 Kunskap 27 p  36  

8 Försäljningsfärdigheter 13 p  17  

9 Samspelet 12 p  16 % 

10 Anpassningsbar försäljningschef 10 p  13 % 

11 Organisering & tidsplanering 6 p  8 % 

11 Ansvarsfrihet 6 p  8 % 

 

 

Vi kan se båda likheter och skillnader mellan de båda tabellerna. Kommunikation och aktivt 

lyssnade återfinns i de båda tabellernas topp 3 vilket vi tycker visar på att den kan anses vara 

Tabell 3. Tabell över ranking av 

försäljningschefer. (Egen) 

Tabell 4. Tabell över ranking av 

fastighetsmäklare. (Egen) 
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den allra viktigaste egenskapen sett från både försäljningschefernas och fastighetsmäklarnas 

perspektiv. Att de båda grupperna anser att denna egenskap var viktigast påminner om fynden 

i Deeter-Schmelz et al. (2002 s. 621) studie som i sin studie kom fram till att just lyssna var en 

av de viktigaste uppgifterna för en försäljningschef. Även ledarskapsfärdigheter och 

motivationsfärdigheter är högt placerade i de båda tabellerna. Ledarskapsfärdigheter är rankat 

på fjärde plats hos försäljningscheferna och på andra plats hos fastighetsmäklarna. 

Motivationsfärdigheter är rankat på andra plats hos cheferna och på fjärde plats hos mäklarna. 

Kunskap blev placerad relativt lågt hos de båda, på en nionde plats hos cheferna och på en 

sjätte plats hos mäklarna.   

 

Den största skillnaden tabellerna emellan är att ärlighet och etik har rankats på tredje plats hos 

fastighetsmäklarna, medan det hos försäljningscheferna blev placerade på sjätte plats. Även 

noden ansvarsfrihet skiljer sig väsentligt åt, den blev rankad som femma hos cheferna och 

längst ner hos mäklarna. Att försäljningschefen ska främja anpassningsbar försäljning var 

inget som våra respondenter påtalade trots att vi har funnit detta i den tidigare teorin. Vi tror 

det kan bero på att främja anpassningsbar försäljning kommer fram genom andra egenskaper 

som exempelvis att tillhandahålla coaching.   

4.2 “Word-tree”  

Denna analys gjordes med hjälp av programmet Nvivo 10 och syftet med denna analys är att 

få fram i vilket sammanhang som respektive egenskap har nämnts. I denna analys har vi inte 

grupperat fastighetsmäklare och försäljningschefer var och en för sig. Sammanhanget som 

framkommer tillsammans med egenskapen har hämtats från det transkriberade dokumentet. 

Som tidigare nämnt så användes inte denna analys av vår replikeringsstudie och vi ser den 

därför analysmetoden som ett ytterligare verktyg för att skapa en bättre tillförlitlighet till vårt 

resultat.     

4.2.1 Färdigheter 

Under huvudrubriken färdigheter var det egenskapen lyssna som nämndes vid flest tillfällen, 

nämligen 22 gånger. Det nämndes av 4 försäljningschefer respektive 7 mäklare. Egenskapen 

lyssna har vi kodat under noden “kommunikation och aktivt lyssnande”, och som kan utläsas 

enligt tabellerna ovan så har denna nod också högst index hos fastighetsmäklarna och på 

tredje plats hos försäljningscheferna. Vilka egenskaper som är representerade under 

respektive nod kan återfinnas i bilaga 5. 
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Exempel från intervju: 

Intervjuare: ”Då har du skrivit lyhördhet på första plats, varför det?” 

Respondent: ”För att jag tycker att som chef eller som säljchef är det fruktansvärt viktigt att 

lyssna på dom som man har under sig och om man isåfall kan hjälpa till med någonting. Är 

det för mycket att göra kan man hjälpa till på nått sätt, försöka att lämna över till en assistent 

eller något annat, har du för lite och göra kanske chefen ska lyssna på vad man ska göra för 

att få mer att göra också, men även lyssna är ju A och O.” 

I: ”Vad ger det dig om din chef lyssnar på dig då?” 

R: ”Ja men jag kan ju få fram om jag vill att det ska bli någon förändring framförallt… ” ”… 

Så det finns många faktorer varför lyhördhet är viktigt tror jag.” 

Mäklare 13 

 

Det kan som sagt utläsas att lyssna nämnts flest gånger under huvudrubriken färdigheter, och 

är därmed en egenskap som både försäljningscheferna och fastighetsmäklarna anser är viktig 

för att skapa den ideala försäljningschefen. I samband med denna egenskap har 

respondenterna nämnt att lyssna är fruktansvärt viktigt. Försäljningschefen ska lyssna för att 

se hur den anställda upplever situationen, vad den har för åsikter, för att förstå, vad den 

anställda tycker och vart den personen är och får även vetskap om någon som mår dåligt. Vi 

kan se att det respondenterna beskriver om lyssnande påminner om Comer & Drollingers 

(1999 s. 15) definition av empati som är “förmågan att urskilja en annan persons tankar och 

Figur 7. ”Word-tree” för 

egenskapen lyssna (Nvivo10) 
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känslor med precision, det innebär att lyssna med alla sina sinnen för att förstå vad som 

faktiskt sägs”.  

 

Genom att försäljningschefen förstår betydelsen av att lyssna så kommer det enligt 

respondenterna detta utmynna i att de anställda får support, detta kommer ge den anställda 

chansen att uppnå bästa resultatet. Att egenskapen lyssna genererar ett bättre resultat kan 

jämföras med Goebel et al. (2013 s. 17) forskningsresultat som menar att lyssningsförmågan 

kommer påverka säljarnas utveckling och arbetsprestation.  

4.2.2 Beteende 

Under huvudrubriken beteende var det egenskapen drivande som nämndes allra flest gånger. 

Ordet berördes 10 gånger och då av 1 försäljningschef samt 2 mäklare. Ordet är därav det som 

har blivit omnämnt av minst antal respondenter. Vi har kodat egenskapen drivande under 

noden engagemang. Noden engagemang är något som återfinns på första plats i tabellen som 

avser försäljningscheferna och men på sjätte plats i fastighetsmäklarnas tabell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel från intervju: 

“Dom flesta tycker nog det är viktigt att prestera i det här yrket. Dels för att det är ett yrke 

där man förväntas vara framgångsrik på det man gör och att det är provisionslön i många 

fall inte överallt. Traditionsmässigt så är det ju så och då är det viktigt att kunna betala 

mjölken.” 

Försäljningschef 2 

Figur 8. ”Word-tree” för 

egenskapen drivande (Nvivo 10) 
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Respondenterna i vår studie ansåg att det krävs att man har en drivande chef för annars kan 

det lätt bli att det smittar av sig och man själv faller i den gropen. Det kan också leda till att 

den anställde själv inte är drivande. De menar att detta sen kan resultera i att den anställde 

förlorar affären och missar målen. En del fastighetsmäklare nämnde att detta kunde vara 

påfrestande och stressande då deras lön oftast baseras enbart på prestation och därmed kan 

leda till att den anställda lämnar organisationen. Sager et al. (1998 s. 8) stödjer vårt resultat att 

om chefen är engagerad i organisationen så kommer detta i sin tur påverka de anställdas 

attityd, engagemang och stress. Inom fastighetsmäklarbranschen verkar vikten av att ha en 

engagerad chef vara av stor betydelse för de anställda med anledning av provisionslön. Sager 

et al. (1998 s. 9) menar att bristande engagemang hos chefen kan resultera i att den anställda 

antingen lämnar organisationen eller stannar men begränsar sin insats. Dock verkar det senare 

vara ovanligt hos de respondenter vi har intervjuat, som tidigare nämnts baseras lönen på 

fastighetsmäklarens prestation. Det är inte så många än den anställda själv som påverkas av 

konsekvenserna. Detta är även något som många av respondenterna har sagt.  

4.2.3 Kompetens 

I huvudrubriken kompetens var det egenskapen påläst som nämndes flest gånger. Ordet 

nämndes 11 gånger av 2 stycken försäljningschefer. Noterbart är att ordet inte berördes av 

någon mäklare. Egenskapen påläst är kodad under noden kunskap, vilket enligt 

försäljningscheferna hamnar på nionde plats och enligt fastighetsmäklarna på sjunde plats. 

Anledningen till att egenskapen blir presenterat i ett “word-tree” fastän det är så lågt rankat är 

på grund av att vi har hämtat ett “word-tree” från varje huvudrubrik.  

 

Figur 9. ”Word-tree” för 

egenskapen påläst (Nvivo 10) 
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Exempel från intervju: 

“... jag känner att chefen ska kunna mest. Det är han eller henne jag ska kunna gå till för att 

få svar, och kan inte jag få svar av den jag är anställd hos kommer jag känna mig otrygg....” 

Mäklare 16 

 

Försäljningscheferna har nämnt att det är viktigt att organisationen är i framkant vad avser att 

följa med i marknaden och vara konkurrenskraftiga. Det stöds av Powers et al. (2010 s. 319) 

som menar att det blir allt mer viktigt med kompetenta försäljningschefer i samband med de 

samhällsförändringar som sker. Cheferna i denna studie menar att det gäller att vara påläst om 

själva branschen, vara medveten om vad som händer i yrket, konkurrenterna, vad de gör för 

någonting, händer det någonting som vi kan ta till oss. Detta stämmer överens med Deeter-

Schmelz et al. (2002 s. 621) som menar att kunskap hos en försäljningschef uppstår när denne 

har kunskap om branschen. Respondenterna har även nämnt att det är jätteviktigt inom själva 

mäklarrollen att vara påläst för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett bra sätt. Då är det 

även viktigt med en påläst försäljningschef.  

 

Påläst för en av cheferna var att försäljningschefen ska vara ett gott exempel, men även det 

bästa exemplet. Det är även viktigt att vara påläst för att vara förberedd inför olika situationer 

som en chef kan ställas inför. När en försäljningschef är kunnig så kommer detta enligt 

Dubinsky (1999 s. 16) underlätta för de anställda att uppnå en hög prestationsnivå. 

Fastighetsmäklarna i denna studie har istället för ordet påläst använt begreppet kompetent 

för att beskriva den ideala försäljningschefen, därav blir de inte synliga i detta “word-tree” De 

anser bland annat att hjälp från en kompetent chef resulterar i mer effektivt arbete och som i 

sin tur ökar prestationsnivån då de kan lägga “tid på att träffa kunder eller att ringa kunder” 

istället för att söka svar. Detta ansluter som sagt till det som Dubinsky (1999 s. 16) påstår.  

4.2.4 Relationer 

För huvudrubriken relationer var det egenskapen förtroende som berördes 7 gånger, det 

nämndes av 1 försäljningschef respektive 3 mäklare. Ordet förtroende har kodats under noden 

ärlighet och etik.  
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Exempel från intervju: 

Respondent: "... jag måste ju kunna lita på honom eller henne. Och säger jag någonting så 

måste ju jag ha förtroende för den, att jag får rätt svar. Och jag vill ju kunna fråga."  

Mäklare 1 

 

Det respondenterna i denna studie har nämnt i samband med förtroende är att det ska finnas 

ömsesidig tillit mellan den anställda och försäljningschefen. Detta skapas av gemensamma 

värderingar och visad respekt av chefen enligt Brashear et al. (2003 s. 197). Respondenternas 

åsikt när det handlade om förtroende stöds även av Mulki et al. (2008 s. 75) teori då 

förtroende enligt mäklarna är när de litar på sin chef och kan vända sig till honom eller henne 

för att få hjälp. I denna undersökning har respondenterna även nämnt att oenighet och 

irritation på en arbetsplats kan skapa förtroendekris mellan parterna. 

4.3 Klusteranalys  

Denna analys är gjord med programmet Nvivo, som tidigare nämnt har ett verktyg som heter 

“word frequency” som räknar hur ofta varje ord har blivit nämnt. Det kan då utläsas vilka ord 

som vid flertalet tillfällen har nämnts tillsammans av samtliga respondenter. För 

huvudrubriken beteende kunde det tyvärr inte skapas en klusteranalys på grund av för lite 

underlag. Vi har ringat in de ord i klusteranalysen som benämns i exemplen från 

respondenterna för att förtydliga det sambandet som vi har sett.   

 

 

 

 

Figur 10. ”Word-tree” för 

egenskapen förtroende (Nvivo 10) 
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4.3.1 Färdigheter 

Motivationsfärdigheter 

 

 

Exempel från intervju: 

“Alla vet att jag har en långsiktig planering och ett långsiktigt mål i företaget och sen gör jag 

dem uppmärksam på de olika delmålen. Men sen är vi ju i en bransch som styrs ganska 

mycket av yttre omständigheter också som gör att det går lättare och svårare under vissa 

perioder”. 

Försäljningschef 1 

 

Det vi kunde utläsa och tolka utifrån detta kluster som är hämtat från huvudrubriken 

färdigheter är att det hör ihop med noden motivationsfärdigheter. Detta kluster tillsammans 

med exemplet från intervjun kan hänföras till Amyx & Alford (2005 s. 345) teori. Nyss 

nämnda författare menar att det är av betydelse att säljarna är medvetna om målen och 

accepterar dessa för att skapa förståelse för vad organisationen anser vara viktigt, vad 

försäljningscheferna förväntar sig av säljarna och hur de bedömer deras arbete. Att gå igenom 

målsättningsprocessen hjälper också försäljningscheferna att komma till insikt med vilken 

nivå säljarna vill prestera på. 

 

 

 

Figur 11. Klusteranalys 

Motivationsfärdigheter (Nvivo 10) 
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Kommunikation/Aktivt lyssnande & anpassningsbar försäljningschef 

 

 

 

Exempel från intervju:  

Intervjuare: “Lyssna på sina medarbetare och ser till våra behov, varför är det viktigt då?” 

Respondent: “Att man har någon som, men det vara det som jag var inne lite på tidigare att 

har man någon som bara kör på sitt eget race och då lyssnar man ju inte på någon annan 

utan då lyssnar man ju bara på sig själv och det går ju inte riktigt om man ska ha med 

människor att göra utan man måste ta och hantera och liksom bearbeta varje människa på 

det sätt den behöver. Vissa människor ska du vara rak och tydlig mot och säga att såhär är 

det medan andra blir förnärmade om man är jätte rak och tydlig.” 

Mäklare 11 

 

Det andra sambandet som vi fann i klustret som handlar om färdigheter var ord som kunde 

kopplas till kommunikation, aktivt lyssnande och att en försäljningschef bör vara 

anpassningsbar. Sambandet i denna klusteranalys stärker vår “Word- tree” analys som tidigare 

presenterats och där vi belyste att kommunikation och aktivt lyssnande enligt respondenterna 

Figur 12. Klusteranalys 

Kommunikation/Aktivt lyssnande 

& anpassningsbar 

försäljningschef (Nvivo 10) 
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var en av de viktigaste egenskaperna hos en försäljningschef. Denna klusteranalys kan därmed 

få stöd från Ramsey & Sohi (1997 s. 127) forskning som funnit att lyssnande är en 

sammansättning hierarkisk ordning som består av de tre dimensionerna; känna av, utvärdera 

och svara och denna egenskap är något som enligt Deeter-Schmelz et al. (2002 s. 621) studie 

kommit fram till är en av de viktigaste uppgifterna för en försäljningschef. Vikten av att 

anpassa sitt ledarskap som kan utläsas i klusteranalysen och även i exemplet ovan är något 

som stöds av Deeter-Schmelz et al. (2008 s. 12) undersökning som menar att det är av 

betydelse för att skapa effektivitet hos försäljningschefen. 

 

Förmåga att coacha 

 

 

Exempel från intervju: 

Intervjuare: “Varför är det viktigt att utvecklas då?” 

Respondent: “Ja om man inte säljer någonting och inte utvecklas då kommer man fortsätta 

inte sälja någonting, så då är det viktigt för överlevnad och mat på bordet, hus, bil allt sånt. 

Så pengar, man måste ju tjäna sin lön.” 

Mäklare 4 

 

Figur 13. Klusteranalys Förmåga 

att coacha (Nvivo 10) 
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Utifrån klustret och exemplet ovan kan vi koppla ihop detta med vad Deeter-Schmelz et al. 

(2002 s. 624) säger. De har i sin studie funnit “ett starkt samband” mellan försäljningschefens 

förmåga att coacha och säljarnas utveckling. Att coaching kan kopplas ihop med långsiktiga 

resultat är något som nämns både av respondenten och av Pousa & Mathieu (2010 s. 34). 

Även i våra båda HVM har vi funnit samband mellan coaching och utveckling, vi kan med 

hjälp av denna klusteranalys förstärka att sambandet är trovärdigt.   

4.3.2 Kompetens 

Kunskap & Anpassningsbar försäljningschef 

 

 

Exempel från intervju: 

Intervjuare: “Du har skrivit se varje individs styrkor och svagheter, varför är det viktigt?” 

Respondent: “Lite samma sak där. Ledarskap, man ska se att alla individer är inte likadana 

och alla är inte på samma ställe hela tiden. Vi är på helt olika nivåer på kontoret och behöver 

olika typ av stöd, hjälp och kompetensutveckling hela tiden. Att man verkligen delar upp, vad 

behöver den här personen?” 

Mäklare 10 

 

Figur 14. Klusteranalys 

Kunskap & Anpassningsbar 

försäljningschef (Nvivo 10) 
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“Påläst för mig är något som innebär vad som är individ för mig och mäklare som i det här 

fallet. Vad de har för styrkor, svagheter, hur ska man kunna göra de bättre, vad har dom som 

dom är bra på och vad skulle dom kunna göra ännu bättre och vise versa... Säg att det 

kommer en ny mäklare som inte vet hur vi ska skriva ett upplåtelseavtal till exempel, ja då är 

det ju jävligt illa, då kan inte jag vara ett gott exempel så påläst för mig är att du ska vara det 

bästa exemplet som går att vara som chef” 

Försäljningschef 8 

 

För att kunna hjälpa och ge sina medarbetare bästa förutsättningar så kan vi se ett samband 

mellan exemplet från intervjun ovan, vår HVM analys och även tidigare forskning. För att 

säljare ska kunna åstadkomma bättre resultat så menar Dubinsky (1999 s. 16) att en 

kompetent ledare underlättar för att säljaren ska kunna uppnå detta. Genom att låta 

försäljningschefen gå utbildningsprogram för att bredda sin kunskap och medvetenhet bör 

försäljningscheferna ha förmågan att utveckla sina anställda på ett mer effektivt sätt (Cobian, 

2007 s. 17). Kunskap och bättre resultat är även något som vi kan se ett samband mellan i vårt 

HVM hos försäljningscheferna som vi kopplar till vikten av att vara påläst. Det vi menar är 

för att säljaren ska få den bästa hjälpen så krävs det att försäljningschefen är kunnig inom 

området vilket i sin tur kommer leda till kompetensutveckling hos den anställda och uppnå en 

högre prestationsnivå och bättre resultat. Påläst och förebild är något som respondenten har 

nämnt i exemplet ovan och samband har hittats i HVM men inte tillsammans med coaching 

vilket Deeter-Schmelz et al. (2002 s. 623) förespråkar.  

 

Från klusteranalyser hämtade från huvudrubriken kunskap fann vi även där ett kluster som 

kunde kopplas ihop med noden anpassningsbar försäljningschef. Detta stämmer då likt med 

våra tidigare resultat ihop med Deeter-Schmelz et al. (2008 s. 12) undersökning som har 

funnit att det är av betydelse för att skapa effektivitet hos försäljningschefen. Anledningen till 

att samma nod kan ses i flera kluster tror vi kan bero på att många av dessa begrepp är viktiga 

för en försäljningschef att inneha och det kan vara svårt att skilja dessa åt, vilket även har 

nämnts av flertalet respondenter.  Exemplet nedan visar på att respondenterna kan ha svårt att 

skilja på vad som egentligen är det viktigaste då det blandas egenskaper från huvudrubrikerna 

färdigheter och kunskap.  

 

Exempel från intervju: 

Intervjuare: “Du har skrivit kunnig på tredje plats, varför är det viktigt?” 
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Respondent: “Det ingår väl lite i stödjande i och för sig, det vi pratade om där. Frågar man 

om råd så är det bra om man kan få ett vettigt svar. Så att det blir smidigare så.” 

Mäklare 14 

4.3.3 Relationer 

En god kamrat  

 

 

Exempel från intervju: 

Intervjuare: “Och den sista då, en god kamrat.”  

Respondent: “Det är också viktigt, att man känner att det är en kompis som ställer upp.”  

Intervjuare: “Hur känner du då?” 

Respondent: “Jag känner mig bra, det känns positivt. Då är man glad och gör ett bättre jobb. 

Och man vill göra ett bra jobb och visa att man är duktig och gör skäl för sin lön och så 

vidare. Rätt så enkelt eller hur, sunt förnuft.”  

Mäklare 4 

 

I huvudrubriken relationer var det svårt att hitta ett kluster som hade samband mot teori, men 

vi anser ändå att exemplet från respondenten ovan kan kopplas samman med Hawes & Rich 

(1998 s. 62) forskning som menar att ärlighet tillsammans med tillförlitlighet och kompetens 

är faktorer som skapar ömsesidig respekt mellan chef och anställda. Ovannämnda forskare 

(1998 s. 59) säger att förtroendefullt klimat skapas när chefen är ärlig och pålitlig. Detta kan 

jämföras med Deeter-Schmelz et al. (2002 s. 621) som säger att ärlighet är när 

försäljningschefen anses vara pålitlig och ärlig vid flertalet tillfällen samtidigt som denne 

anses vara etisk. Goebel et al. (2013 s. 18) forskning menar att ett brett spektrum av metoder 

Figur 15. Klusteranalys En god 

kamrat (Nvivo10) 
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och perspektiv kommer att vara nyckeln till att utveckla en kraftfull förståelse mellan 

parterna. Detta är något som även framkommit i vår HVM, att bättre samspel kommer att 

resultera i bättre förståelse mellan parterna. Med andra så utmynnar samspelet enligt 

respondenten i ett mer glädjefyllt arbete vilket även tidigare teori och våra övriga resultat har 

visat på.   

4.3.4 Icke funna samband 

Vissa kluster kunde vi inte utläsa eller finna något samband till vad orden kunde kopplas till 

för teorier. Vi gick först in i en gren och jobbade oss sedan ut men kunde ändå inte finna 

något då grenarna mest bestod av “prat”-ord och inte några värdeord som vi ansåg kunde ge 

tillräckligt med stöd för att koppla till teori. De kluster som vi inte kunnat utläsa något 

samband ifrån återfinns i bilaga 6.  

4.4 Hirerical Value Map- HVM 

I detta avsnitt kommer vi presentera en HVM som är ett resultat från våra empiriska data som 

kunde utläsas genom användandet av programmet LadderUx. De tre egenskaper som vi kunde 

utläsa hade nämnts oftast av försäljningschefen vid intervjun var lyssnar/lyhörd, ledare och 

påläst. När det handlade om fastighetsmäklarna så var det stöttar, positiv och 

lyssnar/lyhörd som används flest gånger. Nedan kommer vi att diskutera de samband som vi 

kan utläsa är starkast mellan de olika egenskaperna, värdena och konsekvenserna och sedan 

jämföra detta med tidigare forskning. De figurer som presenteras i detta kapitel är endast delar 

av HVM. Fullständiga HVM återfinns i bilaga 6. Till sist kommer vi presentera och diskutera 

de egenskaper som vi inte kan hitta samband mellan men som tidigare forskning har funnit.  

4.4.1 Försäljningschefer 

De egenskaper som nämndes flest gånger av försäljningscheferna var som nyss nämnt 

lyssnar/lyhörd, ledare och påläst. De starkaste sambanden har hittats från de två 

förstnämnda egenskaparna, vilka är de vi kommer diskutera. 
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4.4.1.1 Lyssna/lyhörd 

 

 

Nedan följer ett exempel från en intervju med en av försäljningscheferna och där vi kan se att 

respondenten nämnt lyssnar och hjälper (coaching) tillsammans och som i HVM därmed 

skapat ett samband.  

 

RÖD= Egenkaper 

ORANGE=Konsekvenser 

GUL=Värde 

 

Exempel från intervju: 

“...Det är ett lagspel. Det ser man ofta när man kollar på fotboll, dom lagen som har bättre 

samspel och bättre harmoni i laget, tränare som lyssnar och sådär, det går bättre för dom 

helt enkelt. Vi kan säga att ledare är ungefär samma sak som tränare”.  

 

Försäljningschef 7 

 

Det som kunde utläsas var att den viktigaste egenskapen enligt båda grupperna var 

lyssna/lyhörd, vilket även var det som nämnts flest gånger i en av de presenterade “word-

tree”. När det gäller försäljningschefer så hade denna egenskap starkast samband med 

Figur 16. Del ur HVM för 

egenskapen lyssna/lyhörd enligt 

försäljningscheferna (LadderUx) 
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konsekvensen som visar att chefen tillhandahåller ovärderlig information genom att lyssna på 

sina medarbetare. Värdena av detta blir då att försäljningschefen anpassar sitt ledarskap till 

den enskilda individen, lättare att tillhandahålla coaching som genererar personlig utveckling, 

att det blir nöjda medarbetare och som stannar kvar i organisationen.  

 

Det kan även utläsas ett starkt samband mellan coaching och utveckling, vilken även är något 

som vi har funnit stöd för i teorin. Med tanke på att Barry (1994 s. 24) nämnde att 

organisationer måste utveckla och öka användandet av coaching så tror vi det är till fördel för 

företagen som har anammat detta. Värdet utveckling och konsekvensen coaching kan anslutas 

till Barrys (1994 s. 25) forskning som menar att kommunikation och aktivt lyssnande är 

viktiga delar för att kunna utföra bra coaching. Det kan också kopplas med Deeter-Schmelz et 

al. (2002 s. 621) som menar att hur väl en chef coachar sina anställda påverkar deras 

utveckling, vilket även våra respondenter har nämnt. Vi kan också se en likhet med vad 

Ellinger et al. (2003 s. 435) säger och med vårt resultat som visar att arbetsprestation hos de 

anställda påverkas av om man blir coachad eller inte. 

 

Det vi ansåg intressant var då en av respondenterna poängterade vikten av timing när det 

handlade om att återkoppla och uppmuntra som enligt Cobian (2007 s. 17) bidrar till att målet 

med coaching uppnås. Respondenten som var försäljningschef menade att timing handlar om 

att välja att coacha vid rätt tillfälle, då den anställde är som mest mottaglig. Det kan handla 

om en tidsaspekt på 10 minuter och har det övergått till 30 minuter så kan det vara försent just 

för att ämnet inte längre är intressant och då är den anställde inte heller mottaglig.  

 

4.4.1.2 Ledare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. Del ur HVM för 

egenskapen ledare enligt 

försäljningscheferna 

(LadderUx) 
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Exempel från intervju: 

Intervjuare: “Vad tror du det ger till de anställda då, att du har ett stort engagemang?” 

Respondent: “Det ger ju energi och att dom blir mer motiverad och de känner att det ger mer 

till dom, plus att de får, att det blir en bra stämning under träningen så att det ska vara 

energifyllda säljträningar.”  

Försäljningschef 10 

 

Ledare är en egenskap som ofta nämnts vid intervjuerna med försäljningscheferna och i detta 

HVM så kan vi utläsa att den starkaste konsekvensen som denna egenskap medför är 

engagemang och att det smittar av sig. Sager et al. (1998 s. 4) menar att försäljningschefer har 

stort inflytande på säljare i processen då de inleder, utvecklar och expanderar kundrelationer 

vilket då kräver ett engagemang hos chefen för att säljaren ska vilja efterlikna detta. Hawes & 

Rich (1998 s. 61) nämner också att de anställda delvis baserar sitt agerande på 

försäljningschefens beteende, vilket även stödjer respondenternas svar i denna studie att 

chefens engagemang smittar av sig till de anställda. Värdena till detta anser våra respondenter 

är att de blir motiverade och kan göra ett bättre resultat vilket är något som Evans et al. (2002 

s. 36) menar i sin studie, att engagemang och arbetsprestation hör samman.   

4.4.2 Fastighetsmäklare 

De egenskaper som nämndes flest gånger av fastighetsmäklarna var som tidigare nämnt 

stöttar, positiv och lyssnar/lyhörd. Vi kommer att diskutera egenskaperna stöttar och positiv 

tillsammans med tanke på att de bidrar till samma konsekvenser och värden.  

 

4.4.2.1 Stöttar & Positiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Del ur HVM för 

egenskaperna stöttar & positiv 

enligt fastighetsmäklarna 

(LadderUx) 
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Exempel från intervju: 

Intervjuare: “Vad händer om en chef är negativ då?” 

Respondent: “Det påverkar hela arbetsklimatet. Sen kan ju dom också ha en dålig dag, det 

kan man också förstå. Det får ju en att vilja mer och sträva åt ett och samma håll.” 

Mäklare 19 

 

“Sen såklart så ska man klara saker själv, men det är skönt att det finns någon bakom, att 

man inte är helt ensam. Det finns stöd, det tror jag också är viktigt för då vet man att man har 

någon bakom sig om det händer något. Och det är även i det dagliga arbetet på kontoret, att 

det finns en hjälpsam chef som har tid att ställa upp om det händer någonting. Men bara 

vetskapen om att man kan ta hjälp om man behöver tror jag gör att man vågar eller kan mer 

själv också. “ 

Mäklare 15 

 

Egenskapen stöttar har ett samband med att det uppstår liknande arbetssätt och engagemang. 

Dessa konsekvenser bidrar i sin tur i likhet med lyssnar/lyhörd till att mäklarna får 

motivation. Kopplingen mellan att en stöttande chef i längden bidrar till ökad motivation är 

något som stämmer överens med forskning gjord av Jaramillo & Mulki (2008 s. 47). Nyss 

nämnda forskare menar att säljarnas låga motivation kan bero på bristen av stöd från sin chef.  

 

Engagemang för organisationen är enligt Amyx & Alford (2005 s. 345) inget som direkt 

skapas av säljarens behov att prestera. Med tanke på sambandet mellan att mäklarna känner 

sig engagerade som i sin tur leder till bättre resultat så kan vi dra slutsatsen att engagemang är 

viktigt för att mäklarna ska överleva inom branschen. Det lär i längden inte bli bättre resultat 

om behovet av att prestera finns om engagemanget saknas. Vi kan också se till skillnad från 

HVM som gjordes på försäljningschefer att det finns samband mellan att en stöttande 

försäljningschef bygger framgångsrika team via coaching, vilket även kan förankras i 

forskning gjord av Wilson (2004 s. 94). 

 

Engagemanget förebygger enligt vår studie att mäklarna känner sig stressade vilket leder till 

bättre resultat. Här kan vi se likheter med forskning gjord av Sager et al. (1998 s. 1) som 

påstår att en försäljningschefs beteende har en påverkan på säljarnas stress och vad de tillför 

till säljmiljön. Noterbart är att den nyss nämnda forskningen är 17 år, och trots att det enligt 

Powers et al. (2014 s. 206) behövs en ökad förståelse för nödvändiga färdigheter hos 
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säljledningen så verkar inte försäljningschefens engagemang fått en annan påverkan under 

dessa år. Även egenskapen positiv skapar engagemang vilket minskar stressen och skapar 

bättre resultat. Med andra ord så bidrar stöttar och positiv till liknande konsekvenser och 

värden.  

 

4.4.2.2 Lyssnar/lyhörd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel från intervju: 

Respondent: “Jag tycker det är viktigt om man sitter i en chefsposition. Lyssna på vad de 

anställda tycker och tänker och sådär.” 

Intervjuare: “Varför är det viktigt då?” 

Respondent: “Jag tror att många har kloka saker och erfarenheter, och kan vara med och 

påverka på ett bra sätt.” 

Intervjuare: “Varför är det viktigt att få höra på det då?” 

Respondent: “Jag kanske inte tycker om att bli styrd och ställd med, utan jag vill kunna vara 

med och påverka min arbetssituation.” 

Iintervjuare: “Vad händer då, när du själv kan påverka?” 

Respondent: “Jag blir mer engagerad och driven när jag får planera min egen vardag och 

dag och mitt sätt att jobba.” 

Mäklare 19 

Figur 19. Del ur HVM för 

egenskapen lyssnar/lyhörd 

enligt fastighetsmäklarna 

(LadderUx) 
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Vi ser liknande resultat i denna HVM vad gäller egenskapen lyssnar/lyhörd som i HVM för 

försäljningschefer. De båda HVMerna har starkast samband med konsekvensen som visar att 

chefen tillhandahåller ovärderlig information. Det blir då lättare att tillhandahålla coaching 

som genererar personlig utveckling, vilket hos fastighetsmäklarna gör att de känner sig 

motiverade. Detta är något som Carter (2006 s. 113) lyfter fram i sin forskning. Den nyss 

nämnda författaren menar att produktiva, effektiva, tillfredsställda och motiverade säljare 

skapas av en chef som är medveten om vilka färdigheter som krävs och har kunskap om hur 

man ger feedback.  

4.4.3 Samband som inte återfinns i teori 

Egenskapen påläst visar inget starkt samband i chefernas HVM med varken medvetenhet 

eller struktur vilket är aningen häpnadsväckande då detta ändå är en av de tre mest nämnda 

egenskaperna hos försäljningscheferna i “word-tree” och något Powers et al. (2010 s. 319) 

anser är en viktig egenskap. Dessutom så var inte påläst något som kopplades ihop med 

coaching utifrån HVM vilket var förvånande med tanke på att påläst är något som Carter 

(2006 s. 219) nämnde för att kunna genomföra coaching. Anledningen till att inga starka 

samband finns lär bero på att egenskapen inte anses som viktig av varken fastighetsmäklarna 

eller försäljningscheferna då det blev rankat på en sjunde respektive nionde plats hos de olika 

parterna.   

 

Egenskapen stöttar har i vår HVM för fastighetsmäklarna ett samband med att det uppstår 

liknande arbetssätt och engagemang. Dessa konsekvenser bidrar i sin tur i likhet med 

lyssnar/lyhörd till att mäklarna får motivation. Vi kan däremot se att detta är något som inte 

stämmer överens med forskningen gjord av Evans et al. (2002 s. 36). Nyss nämnda forskare 

har hittat statistiskt stöd för att överensstämmande uppfattningar mellan säljare och säljchefer 

om hur de ser på arbetets förutsättningar påverkar arbetsprestationen. Sett från 

fastighetsmäklarnas perspektiv har vi i studien inte funnit att ett likt arbetssätt har en påverkan 

på resultatet. Vi tror att detta beror på att fastighetsmäklarbranschen präglas av individuella 

prestationer och därmed många olika arbetssätt. Det blir troligtvis svårt att nå de bästa 

resultaten om samtliga mäklare använder sig av en och samma arbetsmetod. 

 

En stöttande försäljningschef skapar enligt respondenterna även konsekvensen kompetens 

som i sin tur bidrar till bättre resultat, vilket är något som kan ses på den fullständiga HVM i 
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bilaga 7. Detta är något som forskning gjord av Hawes & Rich (1998 s. 62) inte visar, de har i 

sin forskning istället funnit att kompetens har en påverkan på den ömsesidiga respekten. Vi 

har i vår studie inte funnit att kunskap har en direkt påverkan på relationen mellan 

försäljningschef och säljare sett ur mäklarnas perspektiv.  

 

Deeter-Schmelz et al. (2002 s. 623) menar att coaching innefattar att vara en förebild 

gentemot sina anställda, detta är dock inget samband vi kan se i någon av de båda HVM. Vi 

tror att anledningen till att vi inte kan se detta samband för våra respondenter är på grund av 

att yrket är förhållandevis självständigt. Vi tror att coaching inom denna bransch används för 

att själv utvecklas istället för att hitta metoder för att efterlikna någon annan.  

4.5 Sammanfattning av resultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med den här bilden vill vi illustera en sammanfattning av vårt resultat. Utifrån vår egen 

modell som gjordes för att sammanfatta teorikapitlet har vi byggt på den med de noder som vi 

har hittat som mest framstående i vårt resultat. Det som kan utläsas av denna modell är att 

försäljningsfärdigheter, främja anpassningsbar försäljning, organisering och tidsplanering och 

ansvarsfrihet inte framkommer i någon av våra analyser och som respondenterna i denna 

studie inte ansåg vara någon av de allra viktigaste egenskaperna.  

 

Figur 20. Sammanfattning av 

resultat (Egen) 
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Noden kommunikation och aktivt lyssnade har benämnts i samtliga analyser vi har gjort, 

därav anledningen till att den texten är mycket större jämfört med de andra noderna, samt 

flyter ihop med alla andra huvudrubriker. Övriga noder är lika stora, de har därmed berörts 

ungefär lika många gånger i våra analyser och är relativt högt rankade. Vi tycker bilden visar 

på att försäljningschefen bör inneha samtliga av dessa önskvärda egenskaper och använda de 

på rätt sätt i sin roll. Det visar på hur komplext det är att vara försäljningschef, med ansvar för 

både personal och organisationens prestationer och resultat.  

 

Som vi har nämnt flertalet gånger tidigare i detta arbete så går många av de egenskaper som 

framkom i denna undersökning ihop med varandra. Detta kan exempelvis utläsas genom att vi 

i klusteranalysen kopplat anpassningsbar försäljningschef till både kommunikation/aktivt 

lyssnande och kunskap. Att egenskaperna flyter ihop med varandra är något som framkommer 

i modellen. Detta är även någon som majoriteten av respondenterna påtalade, att de flesta 

egenskaperna går in i varandra och att det därmed var svårt att rangordna dem.  

 

De egenskaper som inte berörs i vår sammanfattande figur anser vi med stöd från vårt resultat 

inte ha en lika stor betydelse för en försäljningschef. Vi vill inte påstå att de egenskaperna 

som inte finns med i bilden är oväsentliga, men de lär inte ha lika stor betydelse. Vi kommer 

att diskutera bilden och vad resultatet har för relevans i den kommande slutsatsen. 
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5. SLUTSATS 
I detta avsnitt kommer vi resonera över det mest betydelsefulla i vårt resultat samt diskutera 

den viktigaste egenskapen hos försäljningschefen med utgångspunkt från vår egna resultat 

och modell.  

 

Syftet med denna studie var att skapa ökad förståelse för försäljningschefers önskvärda 

egenskaper och hur dessa upplevs utifrån försäljningschefers och anställdas perspektiv. 

 

Kommunikation och aktivt lyssnade har benämnts i samtliga analyser vi har gjort, därav kan 

vi konstatera att det är en viktig förmåga och kan i denna studie utläsas som den mest 

önskvärda egenskapen att inneha som försäljningschef.  

 

Det mest häpnadsväckande med resultatet i vår studie är att egenskapen ansvarsfrihet 

hamnade sist på rankinglistan hos fastighetsmäklarna, egenskapen har inte heller framkommit 

så starkt som vi trodde i de analyser vi har gjort. Vi anade att en chef som främjar 

ansvarsfrihet skulle vara viktigt för mäklarna i och med den provisionsbaserade lönen. Med 

en sådan lönemodell så trodde vi att det är betydelsefullt att få sätta upp egna spelregler för 

hur jobbet ska utföras. Anledningen till att egenskapen berörs av fåtalet mäklare tror vi är för 

att ansvar är något som mäklarna med största sannolikhet egentligen har, men att de tar det för 

givet och därmed inte ser det som den mest önskvärda egenskapen hos sin chef.  

 

Däremot så har cheferna rankat egenskapen ansvarsfrihet på en femte plats. Detta tror vi är 

beroende av att det är cheferna som styr organisationen framåt och är medvetna om att 

fördelning av ansvar är viktig del för att uppnå framgång. Att cheferna har rankat 

ansvarsfrihet på en femte plats lär därför vara något som gynnar organisationen. Detta är 

något som förespråkas av Barry (1994 s. 24) som säger att om organisationen ska överleva 

och uppnå framgång så krävs det att ansvar fördelas på olika individer. En chefs 

handlingsfrihet har enligt DelVecchio (1998 s. 31) en direkt effekt på hur säljaren bedömer 

arbetsförhållandet. Vilken betydelse en ansvarsgivande chef har för fastighetsmäklarna i vår 

studie har vi inte har analyserat med anledning av att egenskapen inte berörts i våra analyser.  

 

Att ha en försäljningschef som använder coaching var även något som våra respondenter 

nämnde under intervjun och ofta tillsammans med egenskapen lyssna i HVM analysen, 

dessutom rankas den på fjärde och femte plats av försäljningscheferna och 
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fastighetsmäklarna. Vi tror därför det inte är någon slump att Piercy et al., (1997 s. 65) påtalar 

vikten av coaching med tanke på dagens konkurrensutsatta marknad. I HVM analysen som 

avser mäklarna så kan det utläsas att coaching har relativt starka samband med olika delar 

som exempelvis utveckling och bättre samspel. Detta tror vi beror på att coaching påverkar 

stora delar av en säljares arbete som helhet och är därför svår att definiera till en specifik 

betydelse. Anledningen till att det ändå syns starka samband mellan coaching och utveckling 

tror vi beror på att mäklarna är så medvetna om att hela tiden utvecklas för att ligga i framkant 

och kunna vara med och konkurrera inom branschen. Vi kan som tidigare nämnts se i vårt 

resultat att arbetsprestationen hos de anställda påverkas av om man blir coachad eller inte. 

Detta är något som stämmer väl in på forskning gjord av Ellinger et al. (2003 s. 435).   

5.1 Teoretiskt bidrag 

Med tanke på den konkurrensutsatta marknad som tidigare teori påtalat samt att 

försäljningschefens egenskaper har en avgörande betydelse för företagets 

försäljningsframgångar kan vi anse att denna uppsats bidrag är av intresse för forskare inom 

ämnet (Ingram et al., 2005 s. 137; Powers et al., 2014 s. 206). Detta på grund av att våra 

resultat till stor del överensstämmer med tidigare forskning. Den modell som presenteras i 

slutet av resultat- och analyskapitlet tydliggör betydelsen av kommunikation och aktivt 

lyssnande. Detta är något som större delen av tidigare forskning också påtalar bland annat 

Deeter-Schmelz et al., (2002 s. 621). I den replikerade studien av Deeter-Schmelz (2008 s. 12) 

så blev kommunikation och aktivt lyssnade rankade på första plats av både försäljningschefer 

och säljare. I linje med den nyss nämnda studien så rankades egenskapen på första plats av 

mäklarna. Följderna av att ha en försäljningschef som har en god lyssningsförmåga är att de 

anställda genererar bättre resultat. Vilket också kan jämföras med Goebel et al. (2013 s. 17) 

forskningsresultat som menar att lyssningsförmågan kommer påverka 

försäljningsrepresentanternas utveckling och arbetsprestation. 

 

Ju mer uppfattningarna stämmer överens gällande arbetets förutsättningar mellan säljare och 

säljchefer desto positivare är säljarnas uppfattning om vilket resultat som arbetsprestationen 

har gett. Detta i sin tur bidrar till bättre kvalitativa och kvantitativa arbetsprestationer, 

engagemang och mindre tvetydiga roller (Evans et al. 2002 s. 36). Med utgångspunkt från 

ovanstående resonemang finner vi att vikten av att ha liknande synsätt inom hela 

organisationen förstärks, vilket pekar på att förståelsen av en försäljningschefs egenskaper är 

av stor betydelse.  
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5.2 Praktiskt bidrag 

Egenskapen lyssna är den mest önskvärda egenskapen för en försäljningschef att inneha. 

Cheferna måste få en ökad förståelse för att lyssna är den viktigaste egenskapen enligt 

mäklarna, och därför prioritera och fokusera ytterligare på att utföra detta. Vi tror att detta går 

att nå i de utbildningsprogram för försäljningschefer som många kedjor har.  

 

Vidare kan vi visa att en alltför engagerad och målinriktad chef kan bli negativt och ett 

stressmoment för mäklarna. Genom att försäljningschefen förstår betydelsen av att lyssna så 

bör det ge den anställda chansen att uppnå det bästa resultatet. Betydelsen för organisationen 

att ha försäljningschefer som har insikt om detta är därför stor.   

 

Jobbet som försäljningschef är helt tydligt komplext och det krävs kompetens för att 

tillfredsställa varje anställds behov samt att ha förmåga att driva organisationen framåt. 

Studien visar klart på försäljningschefens roll och att dennes egenskaper har en väsentlig 

betydelse för säljorganisationen och dess anställda.  

5.3 Förslag till vidare forskning inom ämnet 

Vi tror att för framtida forskning skulle det vara intressant att studera hur de anställda samt 

organisationen i helhet påverkas av att ansvar fördelas ut på olika individer. Vi tror att 

resultatet i en annan bransch vad gäller ansvarsfrihet sannolikt skulle kunna bli annorlunda. 

Därför vore det intressant att ta reda på hur ansvarsfördelning fungerar och påverkar sälj 

organisationer som inte använder sig av provisionsbaserade löner.    

 

Det vore även intressant att se om säljcoaching är lika viktigt och har samma betydelse inom 

olika säljande organisationer och hur respektive bransch tillhandahåller coaching som verktyg 

för sina anställda. Detta vore intressant för att se hur respektive organisation påverkas av 

coaching och vad det ger för effekt i den företagsekonomiska aspekten.  
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Bilaga 1 

Sales Manager Interview Project 

Question Protocol 

Interview 

Format: You will be using an in-depth, one-on-one interviewing technique called 

laddering.  This format uses a series of directed questions, typified by a “Why 

is that important to you?” style of questioning format.  The goal is to 

determine sets of linkages between attributes, consequences, and values.  In 

other words, we want to uncover the underlying reasons why an attribute or 

consequence is important. 

Explain to the respondent (the salesperson or sales manager) that you are 

conducting this interview for a class, and that you are trying to learn more 

about what makes a good sales manager.  Be sure to tell him/her that there 

are no right or wrong answers -- you are simply interested in understanding 

what they think about effective sales managers.  As such, the respondent is 

the expert (and you can tell him/her this).  You want them to feel at ease and 

you are there to learn. 

Try to avoid giving any nonverbal or verbal cues, such as nodding, looking 

surprised,       looking bored, or implying rejection, as this could bias your 

results.  You should be  perceived as a very interested yet neutral recorder of 

information. 

Step 1:  Ask the respondent for a business card, and permission to tape the interview.  

Start           tape recorder. 

Step 2:  Have the salesperson or sales manager list 5-8 attributes that they think are 

common in ideal sales managers.  This is your primary research question.  

(You may want to tell the person in advance what your primary question is so 

that he/she can give it some thought--see our worksheet.)  You should be able to 

uncover at least FIVE attributes that this person thinks are important in a sales 

manager. 

If you need to clarify this statement for the respondent, tell them that these are 

traits that a sales manager possesses that help a salesperson do his/her job better. 

Once the respondent has listed 5-8 attributes, have them rank them in order of   

importance.  In other words, what is the most important common attribute of the 

ideal sales manager, what is the second most important, and so forth. 

Step 3:  Question the respondent regarding the attribute they picked as most important 

by using the “why is that important?” format.  When the respondent provides 

you with an answer, you again ask “And why is that important?”  You continue 

to ask “Why is that important” until the respondent can no longer answer 

effectively.  For example, they may say something like “Well, it just is.”  Then 

you know you’ve exhausted that ladder.  Make sure you continually use versions 

of the question, “Why is that attribute important?”  The following is a sample 

format for a person who listed the ability to motivate salespeople as an 

important attribute. 
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Q1 “You indicated that the ability to motivate is an important trait found in the 

ideal sales manager.  Why is that attribute important?” 

A “Because it inspires the sales force to go out and make their numbers.” 

Q2 "And inspiring a salesperson to make his/her numbers is important because . . . 

__________________." 

A "Because it helps the salesperson feel like they're contributing to the success of 

the company and it helps them earn their bonus." 

Q3 "What is the result of a salesperson earning his/her bonus?" 

A "It makes them feel satisfied with a job well done and it makes them want to 

work hard to duplicate that result in the future." 

Q4 "And why is helping them feel satisfied and wanting to work hard important?" 

A "Because it contributes to the manager's own success at the company." 

Q5 "And what is the result of a sales manager succeeding at his/her job?" 

A "Happiness and satisfaction at seeing others succeed.  Probably job 

advancement for the manager." 

Step 4:  Follow the same format in Step 3 for each attribute listed by the respondent. 

Step 5:    After you have asked them about each attribute, go back to the ranked list and 

ask if   they would like to revise their ranking based on things they might have 

thought about during the interview. 

Step 6:  At this point your assignment is over.  However, you may want to ask about 

anything else in which you have an interest.  For example, something about 

sales, sales management, working for his/her organization, or business in 

general. 

Step 7:  Thank the respondent for their time.  Follow up with a thank-you letter. 

 

What to do if problems arise: Sometimes the respondent may have difficulty answering.  

They may not be able to articulate their reasoning.  As the interviewer, you might need to help 

them along. 

To help them out, you can ask your question in the negative rather than the positive, i.e., 

“What would happen if a sales manager did not have this attribute?”  followed by “How 

would that affect a salesperson’s ability to do his or her job?” 

Another approach to get more insights from a SALESPERSON is to ask something like:  

"Think of characteristics that your current sales manager does not have that causes you 

problems."  After the person lists characteristic(s), follow-up with asking "What problems 

does this cause?"  and "why is that important?" 

Also, don’t be afraid to use silence.  Sometimes if you give them a few extra seconds, an 

answer will come to them. 

Be very careful about putting words in the interviewee’s mouth.  Paraphrasing can be useful, 

but use it very sparingly.  If the interviewee uses a term that you are not SURE you 
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understand, ASK them to define it.  Don’t assume you know—find out exactly what they 

mean, for example, professional maturity. 

 

Other Issues:  Make sure you take VERY detailed notes.  

   You may need to use some probing questions, such as: 

 Tell me why that is important to you. 

 What effect does __________ have? 

 How does _______ help you do your job better? 

 What would be an example? 

 Would you explain further? 

 Would you give me an example of what you mean? 

 Would you explain more about that? 

 Is there anything else? 

 Please describe what you mean 

 What difference does __________ make in your job? 

 Could you explain the benefits of ___________? 

 I don't understand. 

 

Sales Management Laddering Interview--Worksheet 

 

 

Interviewee: 

 

Interviewer (YOU): 

 

Sex 

 

 

 

Age Range 

 

 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ 

Educational 

Background 

(i.e., degree and 

major) 

 

 

Years 

Experience 

 

 

 

Field Sales:  _________________ 

 

Sales Management: ___________ 

 

Industry 

 

 

Brief Job 

Description 

 

 

If the person is a sales manager: 

   ____% time managing.  
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   ____% of time selling 

 

Please list 5-6 attributes that you believe the ideal sales manager possesses.  Then, please 

rank them in order of perceived importance, where “1" is most important. 

 

Ranking 

 

Attribute  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Remember: The focus of the project is effective SALES MANAGEMENT. 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3  

Position Kön Ålder 

Antal 

arbetade år Storstad/Småstad Datum Tid 

Försäljningschef Man 41 år 10 år Småstad 

2015-03-

30 15 min 

Mäklare Man 48 år 12 år Småstad 

2015-03-

30 10 min 

Mäklare Kvinna 45 år 5 år Småstad 

2015-03-

30 12 min 

Mäklare Kvinna 30 år 1,5 år Småstad 

2015-03-

30 8 min 

Försäljningschef Man 40 år 6 år Småstad 

2015-03-

30 14 min 

Mäklare Man 66 år 33 år Småstad 

2015-03-

30 8 min 

Mäklare Kvinna 39 år 1 år Småstad 

2015-03-

30 8 min 

Försäljningschef Man 28 år 7 år Småstad 

2015-03-

31 19 min 

Mäklare Man 27 år 3 år Småstad 

2015-03-

31 10 min 

Mäklare Kvinna 51 år 8 år Småstad 

2015-03-

31 12 min 

Försäljningschef Man 32 år 9 år Storstad 

2015-04-

01 8 min 

Försäljningschef Man 48 år 20 år Storstad 

2015-04-

01 13 min 

Mäklare Man 35 år 6 år Storstad 

2015-04-

01 17 min 

Mäklare Kvinna 26 år 1,5 år Storstad 

2015-04-

01 11 min 

Mäklare Kvinna 29 år 1 mån Storstad 

2015-04-

01 16 min 

Försäljningschef Man 40 år 13 år Storstad 

2015-04-

01 17 min 

Försäljningschef Man 45 år 4 år Storstad 

2015-04-

01 15 min 

Mäklare Kvinna 30 år 2 år Storstad 

2015-04-

01 12 min 

Mäklare Kvinna 28 år 5 mån Storstad 

2015-04-

01 11 min 

Försäljningschef Man 34 år 10 år Storstad 

2015-04-

02 17 min 

Mäklare Man 26 år 6 mån Storstad 

2015-04-

02 10 min 

Mäklare Kvinna 26 år 2,5 år Storstad 

2015-04-

02 11 min 

Försäljningschef Kvinna 46 år 20 år Småstad 

2015-04-

13 10 min 
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Mäklare Kvinna 28 år 5 år Småstad 

2015-04-

13 9 min 

Mäklare Kvinna 23 år 2 år Småstad 

2015-04-

13 15 min 

Försäljningschef Man 39 år 9 år Småstad 

2015-04-

14 15 min 

Mäklare Man 27 år 4 år Småstad 

2015-04-

14 10 min 

Mäklare Man 23 år 1 år Småstad 

2015-04-

14 11 min 

Mäklare Kvinna 27 år 3 år Småstad 

2015-04-

14 13 min 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5  

KOMMUNIKATION OCH AKTIVT LYSSNANDE 
3. Lyhörd 

4. Lyssna/hjälpa till 

1. Lyssnande 

1. Lyhördhet 

2 Lyhörd 

1 Lyssna 

2 Lyssnande 

1. Lyssna- Lyhörd 

5 Lyssnar 

6 Bra på att kommunicera 

5 Kommunicera 

1 Lyhörd 

4 Stöttar, lyssnar & peppar 

3 Lyhörd 

5 Lyhörd (Lyssnar på sina medarbetare och ser till våra behov)  

2. Lyhörd 

3. Tar till sig feedback 

3 Uppmärksam 

 

Chef 

1. Lyssna 

4. Lyhördhet 

1. Lyhörd 

Lyhörd 

6 En god lyssnare 

Lyhörd 

2. Helikopterperspektiv 

Timing 
 

FÖRSÄLJNINGSFÄRDIGHETER 
1 Förebild/Meriter 

4 Föregår med gott exempel (säljer mycket, har erfarenhet)  

5 Framgångsrik själv  

5 Visa vägen (förebild)  

 

Chef 

3. Visar hur man gör istället för att beordra (förebild?) 
 

LEDARSKAPSFÄRDIGHETER 
1. Stödjande 

2 Stöttande 

4 Stöttar 

5 Stöttande 

1 Ledarförmåga 

2 Ledare 

3 Ledarskap (får med sig sina medarbetare på idéer, projekt) 

3 Lösningar/Support 

6. Problemlösare 
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2 Intelligens, listig 

4 “Bollplank” 

6. Hjälpsam 

3. Pedagogisk 

5. Tålmodig 

5 Tydlig 

3 Tydlighet 

4 Bestämd 

5 Tålamod 

 

Chef 

2. Ledare ej chef 

1. Stöttande 

5 Tydlighet 

Tydlighet 

6 Envis 

Envis 

4 Tillgänglig 
 

FÖRMÅGA ATT COACHA 
3 Coacha och utveckla varje anställd 

4 Feedback 

2. Ger feedback 

4. Peppande 

3. Ger feedback 

1 Återkopplande 

5.Konstruktiv kritik 

6. Duktig på uppföljning 

2 Ger råd/tips 

2 Konstruktiv kritik 

6 Sträva efter utveckling 

2 “Doer” få saker gjorda & följer upp 

 

Chef 

3 Förmåga att coacha 

1. Coaching 

2. Peppande 

5. Uppföljning 

6 Berömmande 
 

MOTIVATIONSFÄRDIGHETER 
5 Fixar tävlingar 

4 Motivera uppmärksamma goda resultat 

4. Sätter tydliga mål 

4. Målmedveten  

3. Målinriktad 

1. Målmedveten, sätter mål 

1 Motiverande 

2 Sätta tydiga förväntningar 

4 Realistisk 
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3 Givmild 

1 Tro på sina medarbetare 

 

Chef 

2 Inspirera/Motivera 

Målmedveten 

3 Målmedveten 

2. Tydliga förväntningar 

3. Våga utföra/genomföra 

Inställning 
 

FRÄMJA ANPASSNINGSBAR FÖRSÄLJNING 
 

ATTITYD 
3 Rättvis 

 

JOBBSTRESS 
 

ENGAGEMANG 
2. Engagemang/Driv 

2. Engagerad 

4 Driven 

3 Drivande 

4 Driv/Nytänkande  

5. Positiv 

1.Positiv (håller god stämning) 

2 Engagerad 

2 Positiv 

 

Chef 

3 Engagerande 

1. Stort engagemang 

Engagemang 

1 Passion 

2 Energi 

1 Drivande 
 

TILLBAKADRAGANDE 
 

KUNSKAP 
3. Kunnig 

1. Kompetent 

6 Erfaren 

2 Kunnig 

5 Kunnig 

3. Kunskap 

4 Proffessionell 

 

Chef 

Påläst  
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5. Kunnig 

3. Påläst 
 

ANPASSNINGSBAR FÖRSÄLJNINGSCHEF 
3 Ser varje individs styrkor/svagheter 

4. Se till varje individ  

4 Social Förmåga 

 

Chef 

4. Följsam 
 

ORGANISERING OCH TIDSPLANERING 
1. Att man vill jobba för sin försäljningschef 

 

Chef 

5. Struktur 

6. Ordning och reda 

2 Strukturerad 

5 Struktur 
 

SAMSPELET MELLAN FÖRSÄLJNINGSCHEFEN OCH SÄLJARNA  
2. Lagspelare 

5. Gemenskap 

5 En god kamrat 

6 Humoristisk 

6 Humor (Någon som man kan skämta med och ha kul)  

 

Chef 

1 Forma gemenskap 

4. Ha kul, skapa glädje 

6. Ha kul 

 

 

ÄRLIGHET OCH ETIK 
4. Ärlig 

2. Snäll 

2. tillit 

1. Stabil 

5. Rättvis  

4. Trevlig  

3 Konsekvent 

6 Rättvis 

1 Förtroende 

1. Förtroendeingivande 

5 Rättvis 

2 Konsekvent 

1 Ödmjuk 

 

Chef 

3. Förtroendeingivande 
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5. Konsekvent 

Ödmjuk  

Ödmjukhet 

4 Empati 

4. empatisk  

5 Förståelse  
 

ANSVARSFRIHET 
5. Ger utrymme för de anställda att växa 

3 Kreativ 

 

Chef 

3. Delegera ansvar 

4 Delegera ansvar 

2. Skapa delaktighet 

4. Öppen för kreativitet 

6. Nyfiken 
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Bilaga 6 

Färdigheter 

 

Kunskap 
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Relationer 
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Bilaga 7 

Försäljningschefer 
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Fastighetsmäklare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


