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Ett år av utveckling
En av ledarens uppgifter är att utveckla sina medarbetare och all utveckling kräver 

kunskap och träning.

Vi vill genom denna e-bok hjälpa dig att lyckas ännu bättre med att utveckla dig 

själv och dina medarbetare. Boken är uppdelad i tolv moduler. Du kan välja att följa 

de olika modulerna månad för månad under ett helt år. Men du kan också plocka de 

delar som du anser vara mest aktuella för dig och dina medarbetare. 

Varje modul avslutas med en kort reflektion och vi rekommenderar dig starkt att 

göra varje övning själv innan du delar med dig av dem till dina medarbetare.

Trevlig läsning och lycka till med din utveckling! 
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Modul 1 - Våga vara
visionär

Vad drömde du om när du var l i ten? Kommer du ihåg 
känslan du f ick när du såg dig s jälv ta det första steget på 
månen, s junga inför  en stor  publik , göra ett  avgörande mål 
i  en landskamp eller  när du stod i  manegen på en cirkus?
Människan är  född med förmågan att  skapa drömmar och 
vissa behåller  den förmågan hela l ivet . Hur är  det för  dig? 
Har du en dröm eller  vi l l  du väcka dina vis ioner t i l l  l iv? 
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Mål är  en beskrivning av ett  önskat läge i  f ramtiden. En vis ion är  en dröm där du t i l låter  att 

du inte är  bunden t i l l  real ism och där sannolikheten inte spelar  någon rol l . Som chefer är  vi 

vana vid att  arbeta med målbi lder, men hur ser  vis ionen ut för  ditt  team? När vi  har en vis ion 

och samtidigt  strävar efter  mål skapar det ett  större värde. Mina akt iviteter  bl i r  inte bara 

prestat ioner utan värdefulla .

Att  skapa vis ioner hjälper oss att  leva det bästa l ivet  vi  kan idag. Genom att  ha en tydl ig 

vis ion säkerstäl ler  vi  att  v i  agerar  och tar  beslut  ut i f rån våra egna önskningar och minskar 

r isken för  att  v i  agerar  och reagerar  på det som händer runt omkring oss .

Att  sätta en vis ion innebär att  v i  vågar se l ivet  ur  ett  större perspektiv. Vi  ser  inte bara s i f f ror 

och resultat . Genom att  använda mina talanger och samtidigt  få omvärldens uppskattning 

skapar ett  större värde. Nedan föl jer  fyra steg för  att  skapa en vis ion. Detta är  en övning du 

kan göra både för  dig s jälv och med ditt  team:

Mina kval i téer/egenskaper/styrkor.

Två sätt  på vi lket  jag vi l l /gi l lar  att  använda mina kval i téer/egenskaper/styrkor.

Om världen vore perfekt , hur såg den ut då?

Baka ihop de tre ovanstående svaren t i l l  en mening, som bl ir  en vis ion

Ö
v

n
in

g

www.extendeddisc.se      +467066360162 05



Ö
v

n
in

g

Många av oss tycker att  det är  enklare att  tala om det vi  inte vi l l  ha , då har vi  skapat ett 

problem. Genom att  tänka ut  det vi  v i l l  ha har vi  skapat en vis ion.

Om det är  så att  dina medarbetare har lättare att  beskriva ett  problem än ett  önskat läge kan 

föl jande frågeprocess vara effekt iv för  att  skapa en vis ion:

Beskriv det du/ni  inte vi l l  ha

Beskriv det du/ni  vi l l  ha istäl let
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Modul 2
Invändningar - Säljarens bästa vän

Tänk dig en värld utan invändningar, hur skulle 

den se ut? Ja , det  skulle vara en värld där säl jare 

inte skulle behövas och kunden skulle sköta en 

stor  del  av säl jprocessen själv. Men verkl igheten 

ser  annorlunda ut .

Om säl jaren ser  invändningar som en naturl ig 

del  av säl jprocessen kan det även bl i  ett  av 

säl jarens vikt igaste verktyg. Vi  kanske aldr ig 

kommer att  nå så långt att  en säl jare längtar efter 

invändningar, men vi  kan absolut nå så långt att 

säl jaren känner s ig redo när kunden presenterar 

en invändning. Att  hantera invändningar är  en 

specif ik säl jkompetens och förmågan kan många 

gånger vara nyckeln t i l l  att  skapa relat ioner 

med kunder. Det är  inte meningen att  vi  ska 

undvika invändningar, de är  en naturl ig del 

av säl jprocessen. Desto skickl igare en säl jare 

bemöter invändningar, desto större chans är  det 

att  kunden får  för troende för  säl jaren.

Det är  inte bara säl jare som möter  invändningar, a l la 
som säl jer  in  idéer  möter  invändningar. Kort  sagt  al la 
som arbetar  med människor  har  stor  användning av att 
utveckla s in kompetens att  möta invändningar.

  Klicka här och se film
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Träna, träna, 
träna

Du kan redan idag börja träna dina säl jare i  att  möta invändningar. 
Nedan hittar  du en övning som får  säl jare att  utveckla s in bi ld av 
invändningar.

Del  1 1

Dela in säl jarna i  två grupper. Be grupperna jobba med invändningen ”det är  för  dyr t”. Be säl jarna 

fundera över varför  kunden använder denna invändning. ”Det är  för  dyr t” säger egentl igen inte hela 

sanningen. Vad får  kunden att  säga så? 

Några av orsakerna kan vara:

•  Kunden vi l l  ha al l t  så bi l l igt  som möjl igt

• Kunden förstår  inte vad som ingår i  pr iset

• Hen har inte jämför t  pr iserna ni  erbjuder

• Kunden vi l l  förstå vad hen betalar  för

• Det f inns ej  plats i  budgeten

• Kunden är  ute efter  rabatt

• Personen säl jaren pratar  med har inte befogenhet att  ta beslut

Ovanstående är  endast några exempel på bakomliggande orsaker t i l l  invändningen, ”det är  för  dyr t”. 

Dina säl jare kan garanterat  komma på många, många f ler. Be grupperna presentera s ina exempel . 

Skr iv ner al la på en bruttol ista .

Del 2

Nu när säl jarna har en tydl ig bi ld av att  invändningen ”det är  för  dyr t” kan betyda många ol ika 

saker ber du säl jarna sätta s ig i  s ina grupper igen och ta fram frågor som hjälper dem att  få fram 

de bakomliggande orsakerna t i l l  invändningen. Be grupperna presentera s ina exempel . Skr iv ner 

al la al l t .
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Del 3

Nu är det dags för  säl jarna att  ta fram tekniker som hjälper dem att  få kunden att  s jälv övervinna 

sina egna invändningar. Be säl jarna utgå från l istan de tog fram i  del  1 av övningen. Vi lka frågor 

kan de stäl la? Vi lken information är  relevant i  detta läge?

Be grupperna presentera s ina exempel . Skr iv ner al l t .

Nu har ni  fått  f ram en handbok för  hur ni  hanterar  invändningen ”det är  för  dyr t” :

1 .     Hur får  vi  f ram bakomliggande orsaker?

2.     Vi lka kan de bakomliggande orsakerna vara?

3.    Hur hanterar jag dem?

Kanske möter dina säl jare helt  andra invändningar och naturl igtvis  kan denna övning göras med 

andra invändningar. Arbeta med de invändningar dina säl jare möter oftast .
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Var förberedd till tänderna
Hur väl  förberedda är  dina säl jare på att  möta invändningar? Du kan enkelt  få ett  svar på frågan 

genom att  f råga dina säl jare vi lka de 20 vanligaste invändningarna är  och hur de bemöter dem med 

frågor. Nedan hittar  du en l ista och trol igen kan dina säl jare beskriva invändningar som inte står 

med på l istan.

• Det är  för  dyrt

• Vi  har inte utrymme i  budgeten

• Nu går vår  budget t i l l…

• Vi  har redan en leverantör

• Jag kan få det bi l l igare hos…

• Vi  är  nöjda med vår leverantör

• Jag har hört  xxx om er produkt/t jänst

• Det är  svårt  att  säl ja in detta internt

• Vi  har besparingar just  nu

• Vi  hinner inte ta stäl lning t i l l  detta just  nu

• Vi  behöver inte er  produkt/t jänst

• Vi  har inte fokus på detta just  nu

• Vi  kan inte se nyttan

• Er  produkt är  för  komplicerad

• Er  produkt/t jänst  saknar xxx

• Vi  är  nöjda med det vi  har

• Er  produkt/t jänst  fungerar inte med våra system/processer

• Det låter  intressant ,  men jag hinner inte t i t ta på detta just  nu

• Kan du skicka mig mera information via mail

•  Du kan återkomma nästa år
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Tänk också på att  effekt iva frågor bör vara :

Korta – ju kortare frågor vi  stäl ler  desto längre svar får  vi .

Ställda en i  taget  – stäl l  en fråga och var tyst .  Vänta med att  stäl la nästa fråga t i l ls  du 

har lyssnat på svaret .

Lätta att  förstå  – om du behöver förklara din fråga har du stäl l t  en för  krånglig fråga.

Ställda så att  de ger utrymme för  tolkning  – det vikt igaste är  inte att  personen uppfattar 

f rågorna rätt  el ler  fel .  Låt  personen själv tolka frågorna.  Du får  massor av information 

genom att  lyssna på svaret  även om personen missuppfattat  din fråga.

Inte ledande  – frestas inte att  stäl la ledande frågor som ger dig det svar som du vi l l  ha.
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Modul 3

Många har  hört  c i tatet 
av Zenon från Kit ion, 
f i losof f rån Grekland. 

Han sa att  naturen 
giv i t  oss  en mun 

och två öron, v i lket 
betyder  att  man bör 

lyssna dubbelt  så 
mycket  som man talar.

Säljare har två öron och en mun

Inte säl lan lyssnar vi  på andra , men hur ofta hör vi  vad den andre 
verkl igen säger? Vi  lyssnar ofta mera på vår åsikt  om det som sägs än 
på det som personen fakt iskt  säger, v i lket  innebär att  v i  lyssnar mera 
på oss s jälva och våra gamla förestäl lningar än på personen och vad 
hen har att  säga.
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Dialog, vad är det?
En bra dialog går djupare än ett  vanl igt  samtal . För att  skapa en genuin dialog krävs 

öppenhet från båda par ter. En verkl ig dialog kräver arbete och tålamod. Det första som 

krävs i  en dialog är  att  v i  lyssnar. Att  lyssna på en djupare nivå innebär att  v i  lyssnar på 

personen utan att  vi  blandar in för  mycket av oss s jälva och våra tankar. Vi  behöver vara 

närvarande i  samtalet .

  Klicka här och se film
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Aktivera ditt lyssnande

För att  utveckla vårt  lyssnande och vår  närvaro bör  v i  lämna våra egna känslor, 
associat ioner  och våra förestäl lningar om vad personen anser  om oss  samtidigt  som 
vi  inte  kan gå för  d jupt  i  analys .
Vi  kan öka vår  närvaro genom att  få  kännedom om hur vår  inre dialog fungerar  när  v i 
s i t ter  i  samtal  med andra. Att  stoppa bruset  som ständigt  pågår i  våra egna huvuden 
ger  oss  en större chans att  vara närvarande.

Låt oss för  enkelhetens skull  säga att  v i  i  vår  inre dialog kan befinna oss i  t re ol ika posit ioner; 

posit ion 1 , 2 och 3.

Posit ion 1  hamnar vi  i  då vi  har ful l t  upp att  hantera våra egna känslor, erfarenheter och förestäl lningar. 

I  denna posit ion har vi  ful l t  upp att  hantera det som händer inom oss och våra associat ioner t i l l 

det  personen pratar  om. Så när en vän talar  om sitt  senaste gräl  med sin chef hamnar vi  genast i 

minnet av vår t  eget senaste gräl  med vår chef och fångas i  minnet av den händelsen.

Posit ion 2  bef inner vi  oss i  då vi  börjar  fundera på vad personen som vi  talar  med tycker om oss . 

Duger jag som person och tycker personen att  jag har t i l l räckl igt  med kompetens , är  t i l l räckl igt 

trevl ig och så vidare. När vi  bef inner oss i  denna posit ion har vi  svår t  att  vara oss s jälva och 

fokuserar  mera på att  vara omtyckta och att  vara t i l l  lags .

Posit ion 3  handlar  om att  analysera . Man söker lösningar och orsaker. I  denna posit ion är  det lätt 

att  börja fundera på hur vi  ska lösa personens problem eller  vad som är orsaken t i l l  dem. Detta 

lämnar i  s in tur  väldigt  l i te utrymme åt hen att  s jälv hantera , analysera och hitta nya vägar. I  värsta 

fal l  kommer vi  med lösningar på ett  problem som vi  inte har förstått .
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Alla dessa posit ioner hjälper oss att  hantera l ivet  och är  nödvändiga för  att  v i  skall  kunna tolka 

våra egna känslor ,  v isa empati ,  analysera våra val  och vårt  l iv .

Utmaningen bl i r  att  lämna detta när vi  lyssnar på andra.  Men vi  kan lära känna oss                 

s jälva och uppmärksamma när vi  bef inner oss i  de ol ika posit ionerna och inte är  närvarande i                   

samtalet .  Utan att  veta om det ,  rusar vi  ofta mellan de ol ika posit ionerna utan att  förstå hur de 

ol ika posit ionerna påverkar vår  dialog med andra.

När vi  bef inner oss i  ett  samtal  med andra kan vi  lägga undan dessa posit ioner och möta        

personen på ett  närvarande sätt .  Att  skapa en större närvaro handlar  om att  lära känna sig s jälv 

och vara observant på det som påverkar oss .

Så hur tränar vi  akt ivt  lyssnande?

• Lär dig att  uppmärksamma när du befinner dig i  ol ika posit ioner .

•  Identi f iera vad som får  dig att  byta posit ion.

• Lär dig vi lken som är din favoritposit ion och varför .

•  Våga släppa posit ionen och lyssna

  Klicka här och se film

1
Mina 

känslor

2
Andras 
känslor

3
Analys
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Modul 4 - Stanna i problemet

Det f inns en bi ld  bland många att  det  är  bra att  en säl jare är 
mål- och lösningsfokuserad och att  det  skul le  göra hen mera 
framgångsr ik .
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Syftet  med problemformulering är  inte att  hitta en lösning el ler  dra slutsatser  omedelbart ,  utan 

att  få en tydl ig bi ld av det ,  el ler  de ,  problem du vi l l  lösa. 

Det är  även vikt igt  att  v i  tar  reda på vad det verkl iga problemet är .  Inte säl lan fokuserar  vi  på 

symptomen på ett  större ,  underl iggande,  problem. Detta innebär att  det underl iggande problemet , 

som skapar nya problem, f inns kvar även om vi  löser massor av små problem. Detta kan skapa så 

kal lade ”brandkårsutryckningar”  i  l ivet  och i  organisat ionen.

Den största utmaningen kan vara att  stanna kvar en stund i  problemet ,  se det ur  ol ika vinklar , 

utforska påverkan och kanske grotta ner s ig en stund.  Ofta känns problem obehagliga och vi  v i l l 

gärna gå vidare så snabbt som möjl igt .  Men då missar vi  chansen att  se orsaker och samband som 

ständigt genererar  nya problem.

Beskriv ett  underl iggande problem som ständigt skapat nya problem.

  Klicka här och se film
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Ta reda på roten t i l l  problemet . En, för  många välbekant metod är  ”5 varför”. Genom att  stäl la 

frågor som börjar  med varför  kommer vi  närmare botten av problemet . Det är  vikt igt  att  man 

själv äger problemet och inte ger ett  svar som pekar på någon utomstående. Varje fråga som 

börjar  med varför  grundar s ig på föregående svar.

1 . Beskriv ditt  problem som det ser  ut  idag.

2 . Stäl l  en föl jdfråga som börjar  med varför.

3 . Stäl l  en föl jdfråga på ovanstående svar som börjar  med varför.

4 . Stäl l  en föl jdfråga på ovanstående svar som börjar  med varför.
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5. Stäl l  en föl jdfråga på ovanstående svar som börjar  med varför.

6 . Stäl l  en föl jdfråga på ovanstående svar som börjar  med varför.

7. Vad blev slutsatsen? Vad är  kärnproblemet?

  Klicka här och se film
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Modul 5
Frågan varje säljare bör ställa 

Finns den perfekta f rågan? Ja , fast  den ser  ol ika ut  var je  gång. En fråga kan t i l l 
och med gå från kraf t ful l  t i l l  begränsande på 15 sekunder. 

Frågeteknik kan vara en av de kraf t ful laste  kompetenserna en säl jare kan ha. 
Men det  är  inte bara säl jare som har ny tta av att  ha en kraf t ful l  f rågeteknik. 
Kort  sagt  al la  som arbetar  med människor  har  stor  användning av kraf t ful la 
f rågor. De bästa f rågorna föds i  samtalet  och i  ögonbl icket . Men det  f inns en 

del  fal lgropar.
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De f lesta av oss har fått  lära oss att  v i  ska stäl la frågor istäl let  för  att  ge råd. 

Men att  s luta ge råd kan vara en svår vana att  bryta och många av oss for tsätter 

att  ge råd, men vi  döl jer  dem i  f rågor. De frågor som döljer  ett  råd och dessutom 

börjar  med ” varför” brukar vara enklast  att  upptäcka:  ” Varför  kontaktar  du inte 

kunden på måndag?”. Ett  annat exempel på en fråga som döljer  ett  råd är :  ”Skulle 

du kunna kontakta kunden på måndag?” Om personen överhuvudtaget inte talat  om 

att  kontakta kunden så kommer frågor som innehåller  ”kontakta kunden” att  vara 

ett  råd.

Enkla – stäl l  f rågor som är nyf ikna och naiva.  Frågorna skall  belysa nya insikter  istäl let  för 

att  belysa hur mycket du kan och vet .  Det kan krävas både mod och tålamod att  stäl la den 

här typen av frågor .  Många av oss känner oss kloka och kompetenta när vi  stäl ler  krångliga 

frågor ,  men det skapar säl lan ett  samtal  av värde.

Öppna – öppna frågor är  f rågor som inte kan besvaras med ja el ler  nej  utan kräver egen 

reflekt ion.  Öppna frågor kräver mera från både dig och personen som du stäl ler  f rågor t i l l . 

I  v issa fal l  kan även stängda frågor vara av värde.  Det vikt iga är  att  förstå ski l lnaden och 

när vi  ska använda dem.

Exempel på låsta frågor :

•  Är  du besviken/glad/arg?

• Kan du utföra uppgiften?

• Tycker du om ditt  jobb?

• Var det svårt?

Exempel på öppna frågor :

•  Hur känns s ituationen?

• Hur kan du utföra uppgiften?

• Vad tycker du om ditt  jobb?

• Vad var svårt  med…?

För att vara kraftfulla bör frågor vara:
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Tänk också på att  effekt iva frågor bör vara :

Korta – ju kortare frågor vi  stäl ler  desto längre svar får  vi .

Ställda en i  taget  – stäl l  en fråga och var tyst .  Vänta med att  stäl la nästa fråga t i l ls  du 

har lyssnat på svaret .

Lätta att  förstå  – om du behöver förklara din fråga har du stäl l t  en för  krånglig fråga.

Ställda så att  de ger utrymme för  tolkning  – det vikt igaste är  inte att  personen uppfattar 

f rågorna rätt  el ler  fel .  Låt  personen själv tolka frågorna.  Du får  massor av information 

genom att  lyssna på svaret  även om personen missuppfattat  din fråga.

Inte ledande  – frestas inte att  stäl la ledande frågor som ger dig det svar som du vi l l  ha.

Varje fråga finns i svaretVarje fråga finns i svaretVarje fråga finns i svaret

Var tyst

Tystnaden kan vara den effekt ivaste 

frågan.  Men det kan krävas mod att 

vara tyst .  Den du talar  med kan behöva 

tystnad för  att  förstå s ina tankar , 

känna efter  el ler  få utrymme för  något 

som är nödvändigt för  ett  bra samtal . 

Varje fråga finns i svaret
Sitt  inte och fundera ut  kraftful la och klur iga frågor under t iden personen pratar. 

Förl i ta dig på att  en fråga som börjar  med;  vad, hur, var, vem och när f inns i  var je 

svar du får  f rån personen. Med andra ord , det f inns en föl jdfråga i  var je svar du får 

f rån personen.

Antaganden
Alla frågor vi  stäl ler  innehåller  antaganden.  Genom antaganden kan du leda 

uppmärksamheten från ett  perspektiv t i l l  ett  annat .  När vi  använder antaganden 

bör vi  använda så många posit iva och stärkande antaganden som möjl igt .

Exempel på negativa antaganden: 

”Vad hindrar  er  f rån att  ta ett  beslut?” 

– Det f inns ett  hinder . 

”Vad stoppar er  f rån att  göra förändringen?” 

– Det f inns ett  hinder för  förändringen. 

”Vad saknar ni  i  vår  produkt/t jänst?” 

– Det saknas någonting.

Exempel på posit iva antaganden: 

”När skulle ni  kunna komma vidare mot ett  beslut?” 

– Kunden kan komma vidare mot beslut . 

”Vi lka delar  av t jänsten/produkten gi l lar  ni  mest?” 

– Det f inns delar  i  produkten/t jänsten som de gi l lar .
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Tidsåtgång:  15-40 minuter

Gruppstorlek:  4 personer och uppåt

Målet med denna övning är  att  uppleva ski l lnaden på svaren då vi  stäl ler  öppna och stängda 

frågor .  Övningen kan även användas vid al lmän övning av frågeteknik .  Byt  bara ut  s i tuationen 

t i l l  en annan.

Övning:

Berätta för  deltagarna att  du är  en helt  ny kund som de har fått  kontakt med.  Berätta vad ditt 

företag heter (Ta ett  al lmänt namn som inte berättar  någonting om verksamheten) .  Ge inte 

deltagarna någon annan information.

Målet med frågorna är  för  deltagarna att  ta reda på vi lken typ av företag du representerar , 

v i lka som är era behov och hur väl  deltagarnas t jänst  passar ihop med företagets behov.

Varje deltagare får  stäl la en fråga i  taget .

När du får  en stängd f råga  svara ja el ler  nej ,  el ler  med ett  ord.

Exempel :

Fråga:  Har era ledare fått  utveckl ing i  ledarskap?

Svar :  Ja .

Fråga:  Vi lken ledarutveckl ing har era ledare fått?

Svar :  Coachande ledarskap.

När du får  en öppen f råga ,  ge ett  utförl igt  och uttömmande svar

Exempel :

Fråga:  Berätta om ert  ledarutveckl ingsprogram

Svar :  Vi  har en ledarpolicy som beskriver  ol ika dela i  ledarskapet för  företaget .  Förra året 

jobbade vi  med kommunikationen.  Det utveckl ingsprogrammet pågick under 10 dagar osv.

Avslutande diskussion

• Fråga deltagarna vi lka frågor som gav mest användbar information.

• Be deltagarna att  fundera över varför  öppna frågor är  mera effekt iva och kraftful la .

•  Berätta även att  stängda frågor i  undantagsfal l  kan ha stor  effekt .  Be deltagarna fundera 

över när och i  v i lken situation stängda frågor är  kraftful la .  Be deltagarna ge exempel .
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Modul 6
Har du svårt att hinna med stressen?

Förestäl l  dig att  du arbetar  som chef och att  du sutt i t  på ett  möte hela dagen 

för  att  ta del  av stora förändringar som kommer att  ske i  organisat ionen i 

f ramtiden.  Det har var it  en lång dag och mötet har hindrat  dig från att  ta 

i tu med många vikt iga arbetsuppgifter  som l igger på ditt  skr ivbord.  Du har 

ett  s ista möte med en medarbetare innan du ska gå hem. När du lyssnar på 

din medarbetare börjar  du känna dig spänd,  f rånvarande och i rr i terad.  Du 

känner hur du har svårt  att  koncentrera dig och undviker helst  föl jdfrågor . 

Du stänger av känslomässigt  och vi l l  inte längre lyssna,  du vi l l  bara hem. 

När du kommer hem bl ir  du extra i r r i terad (el ler  expolderar   över)  över att 

köket är  i  en enda röra .

Enl igt  psykologen Daniel  Goleman, författare t i l l  bland annat den populära 

boken “Känslans intel l igens”, är  emotionell  s jälvkontroll  “ förmågan att 

hålla dina störande känslor  och impulser i  kontroll , för  att  behålla din 

effekt ivitet  under stressiga el ler  t i l l  och med f ientl iga förhållanden och 

förbl i  tydl ig och lugn”. 
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  Klicka här och se film
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Insikter om självkontroll
Odla ödmjukhet

Att odla s in ödmjukhet innebär att  v i  är  minde självcentrerade. Det innebär även att  vi  har en 

mera förlåtande att i tyd mot andra och inte minst  mot oss s jälva. Ödmjukhet har även en posit iv 

koppling med sociala kännetecken som empati , tacksamhet , generositet , tålamod, hjälpsamhet och 

förlåtelse . Genom att  odla vår  ödmjukhet ökar vi  även vår förmåga att  utöva s jälvkontroll .

Vil jestyrka och s jälvdiscipl in 

Självkontroll  är  också kopplat  t i l l  s jälvdiscipl in och vi l jestyrka. Självdiscipl in handlar  om att 

uppleva något svår t  och jobbigt och samtidigt  behålla s jälvkontrollen. 

Vi  behöver få insikter  om hur vi  reagerar  och responderar på yttre påverkan. Vi  har s jälva 100% 

ansvar för  våra reaktioner och vår respons i  ol ika s ituationer. I  detta l igger en stor  f r ihet , v i  väl-

jer  s jälva våra reaktioner.  Vi  låter  våra känslor  vägledas av våra kärnvärderingar. 

Vi l jestyrka handlar  om att  lära s ig att  kontrollera och förstå s ina tankar och därmed öka sin 

förmåga t i l l  s jälvkontroll . 
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Återhämtning

Tänk dig att  du har en skål  fyl ld av s jälvkontroll . Så snar t  din omgivning påverkar dig tas en l i ten 

del  av din s jälvkontroll  ut  ur  skålen. Det är  ditt  eget ansvar att  hålla ”skålen” fyl ld och se t i l l  att 

du återhämtar dig efter  var je yttre påverkan. Hur vi  fyl ler  på vår skål  är  individuellt  och det är 

vikt igt  att  v i  s jälva hittar  saker som fyl ler  vår  ”skål”.

Exempel på återhämtning kan vara:

 029

• Promenader

• Meditat ion

• Skriva

• Lyssna/spela musik

• Måla/r i ta

• Möte med vänner

• Sova (power nap)

• Träning

• Andliga övningar

• Vara i  naturen 

• Fiska

• Cykla

• Fotografera

• Dansa

• Sortera el ler  plocka

• Kramas

• Läsa

• Pyssla 

• Handarbeta

• Snickra

• Lösa korsord

• Odla ett  intresse

• Bada el ler  duscha varmt

 029
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Beskriv en händelse när du tappade självkontrollen.

Vi lka händelser ledde t i l l  att  du tappade självkontrollen?

(kom ihåg att  ta upp både stora och små saker)

Vad blev konsekvenserna för  dig?

Vad blev konsekvenserna för  andra? Lista saker som du kan göra för  att  fyl la på din 
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Lista saker som du kan göra för  att  fyl la på din ”skål” med självkontroll  dagl igen:
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Modul 7
Initiativrika säljare

“Du måste göra det  som du inte tror  du kan göra.”

Eleanor Roosevelt
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En säl jare som visar  på init iat iv strävar ständigt efter  att  uppnå högre nivåer av prestanda. 

Hen inväntar inte att  saker ska hända utan anser att  det är  upp t i l l  hen att  bra saker ska 

hända. Hen tar  ful l t  ansvar för  s in egen situation/status i  l ivet  och init ierar  åtgärder för  att 

göra det bättre .

För att  säl jare ska kunna utveckla denna kompetens el ler, om de redan har den, använda den, 

krävs ett  moget ledarskap som ger utrymme för  medarbetaren att  ta init iat iv. Många chefer 

upplever att  det är  svår t  att  s läppa kontrollen och andra ledare kanske inte vi l l  ta någon 

kontroll  al ls . Så hur kan vi  utveckla säl jare att  v isa på init iat iv och samtidigt  ha en sund 

kontroll  över organisat ionen?

  Klicka här och se film
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För att utveckla säl jare i förmågan att ta init iat iv behöver ledaren vara en skickl ig 

lyssnare. Inte säl lan lyssnar vi på andra, men hur ofta hör vi vad den andre 

verkl igen säger? Vi lyssnar ofta mera på vår åsikt om det som sägs än på det som 

personen fakt iskt säger, vi lket innebär att vi lyssnar mera på oss själva och våra 

gamla förestäl lningar än på personen och vad hen har att säga. Gå ti l lbaka ti l l de 

anteckningar di gjorde i mars och repetera.

Genom att be medarbetaren svara på fem frågor får medarbetaren hjälp att utveckla 

sin förmåga att lösa problem och ta init iat iv . Säl jchefen får en sund kontrol l över 

verksamheten och ger samtidigt utrymme för medarbetarna att ta init iat iv .

Vad är problemet?

Vad bl ir konsekvenserna?
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Hur har det uppstått?

Vi lka lösningar f inns det?

Vi lken lösning föredrar du?

Arbetssättet  r iktar  fokus på det verkl iga problemet och dess konsekvenser .  Övningen leder 

också t i l l  att  den som verkl igen förstår  problemet kommer med lösningar .  Ti l l  s ist ,  och kanske 

vikt igast ,  resultatet  bl i r  att  medarbetarens init iat ivförmåga utvecklas .  Genom att  införa ett 

arbetssätt ,  där  ovanstående 5 frågor besvaras innan ett  problem tas upp,  förhindrar  även 

att  ledaren fastnar i  operat iva frågor .  Efter  ett  tag bl i r  detta en kultur ,  ett  naturl igt  sätt  att 

presentera utmaningar i  organisat ionen.
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Modul 8 
Det respektfulla kundmötet

Genom så kal lad rapport  ( förhål lande,  förbindelse)  gör  säl jaren 
ett  är l igt  försök att  förstå kunden utan att  döma.  Säl jaren gör 
s i t t  bästa för  att  förstå saken från kundens perspekt iv .  Säl jaren 
verkar  trovärdig ,  agerar  pål i t l igt ,  kan skapa en upplevelse av 
förtroende,  verkar  os jälv isk  och kan verkl igen koncentrera s ig 
på den potent iel la  kundens behov och önskemål .  Hen framträder 
inte för  egen v inning el ler  s jälvcentrerat .
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Til l i t  skapas inte genom att  säl jaren säger ”Du kan l i ta på mig…”.  Säl jaren visar , 

genom handling,  att  kunden kan ha t i l l i t  t i l l  säl jaren.  Al la affärsrelat ioner vinner 

på att  t i l l i ten är  ömsesidig .  Bäst  är  när kunden känner att  säl jaren hela t iden har 

kundens agenda högst upp på dagordningen.

Ti l l i t   i  kundmöten skapar vi  genom att  vi :

•  Respekterar  kundens övertygelser  och förestäl lningar om hinder ,  men vi  vågar 

låta kunden utmana sig s jälv

• Respekterar  kundens värderingar

• Är äkta ,  låtsas inte vara någon annan

• Håller  löften

• Är kompetenta ,  ser  t i l l  att  v i  har kompetens att  utföra det vi  lovar

• Är ärl iga

• Är närvarande

• Matchar beteenden,  rörelsehastighet ,  ögonkontakt ,  talhast ighet och talvolym

En bra dialog går djupare än ett  vanl igt  samtal .  För att  skapa en genuin dialog krävs 

öppenhet från båda parter ,  men säl jaren behöver ta init iat ivet .  En verkl ig dialog kräver 

arbete och tålamod.  Det första som krävs i  en dialog är  att  säl jaren lyssnar .  Att  lyssna på 

en djupare nivå innebär att  lyssna på kunden utan att  säl jaren blandar in för  mycket av s ig 

s jälv i  s ina tankar .  Säl jaren behöver vara närvarande i  samtalet .

För att  utveckla s i tt  lyssnande och sin närvaro bör säl jaren lämna sina egna känslor ,  s ina 

förestäl lningar om vad personen anser om hen el ler  företaget samt inte gå för  djupt in i 

analys .  Gå t i l lbaka t i l l  modul 2 och repetera .

Metaforer  är  våra mentala bi lder .  Metaforer  ger oss även nya perspektiv då vi  kan se saker 

och t ing l i te mera ut i f rån.

Vissa av oss använder mera metaforer  än andra.  Om kunden använder metaforer  så kommer 

säl jaren att  ha stor  användning av dessa.  Kanske f inns lösningen och svaret  t i l l  en komplex 

fråga i  metaforen som kunden använder för  att  beskriva s ituationen el ler  s ina invändningar .

Dialog

Tips om metaforer
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Bli en fena på metaforer

Kundens metaforer  kan låta på ol ika vis :

”Vi  har hundra bollar  i  luften”

”Vi  är  mitt  i  en storm just  nu”

Säl jaren kan väl ja att  använda kundens metaforer  för  att  göra s ina frågor än mera kraftful la :

“Vi lka bollar  är  vikt igast  just  nu?”

“Vad består  stormen av?”

Tidsåtgång:  15-60 minuter (beroende på hur många metaforer  som kommer upp)

Gruppstorlek:  4 personer och uppåt

Målet med denna övning är  att  t räna på att  känna igen metaforer  samt att  kunna använda kundens 

metaforer  i  en fråga.

Övning:

Dela in säl jarna i  mindre grupper .  Be grupperna att  t i l lsammans skr iva ner al la metaforer  de hört 

kunderna uttrycka på kundmöten.  Ge säl jarna t id att  verkl igen tänka igenom och minnas.

Samla säl jarna och be varje grupp läsa upp de metaforer  de kommit på.  Kanske det f inns en metafor 

som dyker upp många gånger .

Nu är  det dags att  hitta kraftful la frågor som utgår från de metaforer  de har skr ivit  upp.  Varje grupp 

kommer med förslag på frågor för  var je metafor ,  gärna f lera frågor på varje metafor .

Samla säl jarna och be varje grupp läsa upp de frågor de skr ivit  ner .  Be även övriga säl jare hjälpa 

t i l l  om de kommer på några frågor som gruppen inte s jälva kommit på.
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  Klicka här och se film
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Modul 9
Vi kommer alla med ursäkter

Konjunkturer ,  pr iser ,  v i  är  för  små,  v i  är  för  stora. . .det  f inns många yttre  faktorer 
som säl jare inte kan påverka.  Hur får  v i  säl jare att  påverka det  som säl jaren 
fakt iskt  kan påverka,  s ig  s jälva.

Alla gi l lar  inte försäl jning.  Inte ens säl jare gi l lar  al l t id försäl jning.   Även 
de som säger att  de gi l lar  försäl jning ogil lar  det ibland.  Även de som säger 
att  de al l t id gi l lar  försäl jning hittar  på ursäkter  ibland. De som inte känner 
s ig motiverade och t i l l f redsstäl lda inom försäl jning kan enkelt  r ikta s in 
uppmärksamhet mot andra uppgifter  snarare än att  bara fokusera på de 
potentiel la kunderna och utveckla s in affärspotential . När vi  försöker undvika 
någonting som vi  inte gi l lar  hittar  vi  gärna på ursäkter.
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  Klicka här och se film
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Över tygelser  är  de regler  som vi  satt  upp i  våra l iv. Vi  behandlar  dem som sanningar. 

De är  våra teorier  och tankar om hur världen och vi  s jälva är  och bl i r  pr inciper för 

vår t  handlande.

Kraftful la , neutrala och begränsande över tygelser

Kraf t ful la  övertygelser

Kraftful la över tygelser  är  de över tygelser  som stödjer  oss att  nå dit  v i  v i l l  nå. Här 

kommer några exempel på kraftful la över tygelser.

•  Om du vi l l  förstå , handla

• Det f inns inga misslyckanden

• Vi  har redan al la resurser

Neutrala övertygelser

Neutrala över tygelser  är  de över tygelser  som inte påverkar vår t  l iv varken på ena 

el ler  andra viset . Om jag har en över tygelse om att  bussen al lt id är  sen men al lt id 

tar  bi len så bl i r  den över tygelsen neutral . Den påverkar inte mitt  l iv avsevär t .

Begränsande övertygelser

Begränsande över tygelser  är  de över tygelser  som sätter  käppar i  hjulet  för  vår t 

handlande och därmed för  vår  utveckl ing och vår strävan mot våra mål .

De tuffaste motståndarna vi  möter i  l ivet  är  oftast  vi  s jälva och de tankar vi  har. 

Våra tankar och vår t  tvivel  på att  v i  inte kommer att  nå dit  v i  v i l l  stoppar oss ofta 

innan vi  ens försökt .

Om vi  f rågar oss s jälva vad som hindrar  oss att  nå våra mål kommer vi  att  upptäcka 

våra begränsande över tygelser.

Våra över tygelser  har vi  skapat genom våra egna tankar om våra erfarenheter. Vi 

har även plockat upp över tygelser  (erfarenheter)  f rån våra föräldrar, lärare , media , 

samhället  samt gemensamma kulturel la tankar och normer. Tankar som skapar 

begränsande över tygelser  kan låta så här :

•  Pengar växer inte på träd

• Man bör jobba hår t  för  att  få en bra lön

• Jag måste vara r ik för  att  få al l t  jag vi l l  ha och bl i  lyckl ig

• Genom sig s jälv känner man andra

Dessa över tygelser  är  endast sanna om vi  hanterar  dem som om de vore sanna. 

Många av dem skapas i  våra tankar och har l i te el ler  ingenting med sanningen att 

göra för  just  oss i  vår  aktuella s i tuation. 

www.extendeddisc.se      +467066360162 040

Ö
v

n
in

g



Att upptäcka inre och yttre hinder hjälper oss att  fokusera på det som vi  fakt iskt  kan påverka 

– oss s jälva. Många av oss bl i r  förskräckta bara vid åtanken av att  v i  inte kan påverka vår 

omgivning. Men tänk om det är  så att  v i  genom att  leva med i l lusionen om att  vi  kan påverka 

omständigheter och människor utanför oss s jälva fakt iskt  missar  chansen att  ta ansvar för  det 

som verkl igen kan förändra våra l iv :  Oss s jälva!

Detta är  en övning som enklast  görs en och en med säl jarna. Låt  säl jaren upptäcka vad som 

är inre och yttre hinder och vad säl jaren själv kan påverka. 

Beskriv någonting du velat  ha , göra el ler  vara en lång t id .
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Yttre hinder :

Detta kommer inte att  hända/har inte hänt 

Inre hinder :

Detta kommer inte att  hända/har inte hänt 
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Modul 10
När säljare inte har tid att sälja

Ta t juren vid hornen

För al la säl jare f inns det ol ika moment i 

försäl jningen som är extra utmanande. Dessa 

uppgifter  skjuts hela t iden på framtiden och trots 

att  säl jaren inte tar  tag i  dem st jäl  de energi . Lär 

känna dina säl jare och ha extra uppföl jning på 

vi lka uppgifter  dina säl jare skjuter  upp. Föl j  extra 

noga upp hur säl jaren tar  tag i  dem och peppa 

dem att  star ta med dem redan på morgonen.

Fyrkantiga ögon

Säkerstäl l  att  dina säl jare inte får  fyrkantiga ögon 

av att  s i tta med administrat iva uppgifter  f ramför 

en dator. Det kan vara dags att  samla dina säl jare 

och fråga dem vi lka administrat iva uppgifter  som 

stör dem i  arbetet  och sedan hitta lösningar, som 

mallar  och automatiserade system. Ägna en dag 

t i l lsammans med dina säl jare åt  att  skapa mallar 

för  både stor t  som smått . Ett  mail , en offer t  och 

andra skr ivna texter  kan st jäla mycket t id från 

försäl jningen.

Alla har  v i  hört  uttrycket  ”t id  är  pengar”. En säl jares  tydl iga 
uppgif t  är  att  skapa mera intäkter  åt  e tt  företag, det  kan de 
f lesta skr iva under  på. Men hur  kan v i  säkerstäl la  att  säl jaren 
lägger  t id  på det  som verkl igen skapar af färer?
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  Klicka här och se film

https://www.extendeddisc.se/nar-saljare-inte-har-tid-att-salja/


Varje gång du säger ja, 
säger du nej
Precis  som alla andra dr ivs säl jare av många ol ika saker ,  t i l l  exempel kan säl jare dr ivas av att 

ta ansvar ,  andra dr ivs av att  nå mål och vissa säl jare dr ivs av lust .  Vad säl jaren än drivs av så 

kommer hen att  pr ior i tera detta och planera in detta först  i  s in kalender .  Det vi  säl lan tänker på 

är  att  när vi  säger ” ja”  t i l l  någonting säger vi  också ”nej”  t i l l  någonting annat och tvärtom.

Utmana dina säl jare att  under en vecka undersöka hur de pr ior i terar  och vi lka föl jder det får . 

Nedanstående övning kan stödja dig att  se dina pr ior i ter ingar från ol ika håll .  Al la val  i  l ivet  får 

konsekvenser :
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Genom att  säja ja t i l l . . .

Säger jag nej  t i l l . .

Genom att säga nej t i l l . . .

Säger jag ja t i l l . . .
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  Klicka här och se film

https://www.extendeddisc.se/saljkompetensen-tidsplanering/
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Modul 11
Ingenting varar för evigt

En sak kan v i  nog al la  vara överens om,  ingent ing varar  för  evigt  och al la  möter 
v i  förändringar i  l ivet  och på arbetet .  Inte  ens f ramgång varar  för  evigt  och v issa 
förändringar kan upplevas som misslyckanden.
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Frustrat ionen vi  upplever är  oftast  inte förknippad med själva förändringen i  s ig utan 

upplevelsen vi  har i  samband med förändringen.  En sak är  säker ,  en säl jare behöver lära s ig 

att  ta misslyckanden.  Det är  många nej  på vägen mot ett  ja .

Talesätt  som ”Det f inns inga misslyckanden,  bara ol ika resultat”  kan vara sant .  Men det 

innebär inte att  v i  inte måste hantera både praktiska utmaningar och känslor  när det sker .

Dr Max Raines ,  professor i  högre utbi ldning i  administrat ion vid Michigan State University , 

beskrev transit ion som en trapetsövning.  För att  komma från en trapets t i l l  en annan,  måste 

vi  s läppa taget ,  bl i  hängande i  luften en stund och ”f lyga” .  Även om du upplever att  du har 

både säkerhetsl ina och nät under dig krävs det ett  v isst  mått  av mod för  att  s läppa taget .  Och 

innan du släpper taget behöver du ta ett  beslut  om att  göra det .

  Klicka här och se film
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Transitionsmodellen
Författaren och organisat ionskonsulten Wil l iam Bridges har utvecklat  transit ionmodellen, 

en modell  som förklarar  processen för  förändring.  Denna modell  beskriver  den anpassning 

som vi  gör när vi  går  igenom en förändring.  Processen börjar  med ett  s lut  och slutar  med en 

början.

Det första steget handlar  om avslut ,  v i  s läpper taget .  Vi  måste ta första steget för  att  gå 

vidare.  Det är  både naturl igt  och förväntat  att  v i  kommer att  känna oss vi lsna,  osäkra och 

kanske t i l l  och med ledsna.  Detta steg är  nödvändigt ,  oavsett  om det är  en önskad el ler 

oönskad förändring.

Det andra steget är  den neutrala zonen.  Detta steg kan kännas som att  hänga i  luften el ler  att 

man är  på en ökenvandring.   Vi  vet  vad vi  har lämnat ,  men vi  vet  inte vad som väntar och vi 

känner oss fortfarande kopplade t i l l  det  som var förr .  Osäkerheten gör att  v i  har en tendens 

att  v i l ja  återvända t i l l  vårt  förf lutna,  där  al l t  är  bekant och tryggt .  Ibland kanske vi  t i l l  och 

med gör det istäl let  för  att  använda det mod som krävs för  att  leva i  en t id av osäkerhet och 

tomhet .

Det s ista steget är  nystart .  Vid nystart  har vi  s läppt det gamla och är  ful la av förväntan och 

energi .  Vi  förstår  det nya och har en tydl ig bi ld av det .

NystartNeutrala zonenAvslut

Släppa taget

Frustration

Otålighet

Osäkerhet

“Ökenvandring”

Energi

Hopp

Entusiasm
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Att få perspektiv under förändring kan vara vikt igt .  Det är  inte ovanligt  att  v i  får  stödja 
medarbetare i  att  komma vidare i  en förändring.  Al la större förändringar 
skapar förvirr ing och tankarna kan fara runt och t i l l  s lut  vet  man varken 
ut el ler  in .
Genom att  på ett  strukturerat  sätt  få en överbl ick av förändringen kan 
förvirr ingen mildras och det bl i r  enklare att  sätta ord på s ina tankar . 

Nedanstående övning fungerar både i  grupp och individuellt  och ger en 
ram för  konstruktiva samtal .  Matr isen hjälper oss att  se både bakåt och 
framåt samtidigt  som den belyser ol ika delar  i  förändringen:

• Det vi  är  ledsna,  nervösa och missnöjda med.

• Det som vi  är  glada, nöjda och förväntansfulla inför.
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Ledsen
Nervösa 
Missnöjd

Glad
Förväntansfull 
nöjd

Lämnar 
bakom mig/oss

Ser framför
mig/oss
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Modul 12 - Att leda säljare
Säljare kan vara ambit iösa och drivna individer som uppskattar  f r ihet . 
Motivat ionen kan lätt  minska om vi  misslyckas med att  kommunicera tydl iga 
mål och visa hur vi  mäter dem. Samtidigt  vi l l  v issa säl jare ha ett  tydl igt 
mål , men föredrar  att  s jälva bestämma hur de ska nå målen. Säl jare kan vara 
tävl ingsmänniskor och att  hålla ihop ett  team kan bl i  en utmaning för  dig 
som ledare.

Men vi  kan också leda team med säl jare som är duktiga på att  säl ja avancerade 
produkter som kräver stor t  tålamod och teknisk kunskap. Dessa säl jare har 
en exper trol l  som kräver produktfokus och tydl iga ansvarsområden.

Sedan har vi  även säl jare som säl jer  in mera abstrakta t jänster  och arbetar 
med relat ioner och en annan typ av idéförsäl jning.

Som ledare behöver vi  fundera över vad som motiverar  våra säl jare och hur 
vi  kan leda varje säl jare individuellt . I  modul 12 presenterar  vi  övergripande 
områden som kan vara värdefullt  att  tänka på.
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Även om du inte har en bakgrund som säl jare kan du vara ett  gott  exempel .  Mycket 

av framgången i  ett  team grundar s ig på kultur .  Vi  som ledare visar  dagl igen vi lken 

typ av kultur  vi  önskar i  vårt  team.

Fundera på vi lka vanor och beteenden du vi l l  uppmuntra .  Det är  vikt igt  att  du som 

ledare s jälv ,  genom ditt  beteende,  tydl igt  demonstrerar  vi lken kultur  och vi lka 

värderingar som ska råda i  teamet.  Dina medarbetare kommer att  göra som du gör , 

inte som du säger .  En enkel  övning är  att  dela upp ett  papper i  två kolumner .  På 

vänster  s ida skr iver  du den kultur  och de värderingar du vi l l  förmedla.  På höger 

s ida skr iver  du ner dina beteenden och hur de speglar  både kultur  och värderingar . 

Ibland är  de enklaste övningarna de mest effekt iva .

Säl jarna i  ditt  team tävlar  säkerl igen med varandra , men de kan samtidigt  ha en god relat ion 

t i l l  varandra. Goda relat ioner skapar bättre långsikt iga resultat , bättre samarbete och större 

fokus på möjl igheter istäl let  för  problem. 

Fundera på hur du kan ge dina säl jare bättre förutsättningar att  skapa ett  bättre samarbete. 

Behöver du skapa aktiviteter  utanför arbetst id? Kan ni  äta lunch t i l lsammans? Finns 

det utrymme att  under arbetst id lära känna varandra? Att  förstå våra ol ikheter gör att 

relat ionerna utvecklas och bl i r  bättre . Ett  team består  av ol ika individer med ol ika behov 

och att  förstå varandras och våra egna behov skapar bättre förståelse för  varandra. Hur kan 

du bemöta behoven hos dina säl jare individuellt?  Se hur du känner igen de ol ika st i larna i 

f i lmen nedan. I  matr isen nedan ser  du vi lka förväntningar de ol ika DISC-st i larna har på dig .

Skapa goda relationer
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  Klicka här och se film

Möjlighet att få tydliga       
instruktioner.

Vill få tid att analysera.

Vill prata om statistik och 
instruktioner.

Möjlighet att ha inflytande.

Få föra sina egna mål framåt.

Förväntar sig att få tala och  
få tala om förändringar.

Möjlighet att lära känna chefen 
bättre.

Förväntar sig balans i utbyte 
av idéer.

Väntar sig att chefen kommer 
med många idéer.

Möjlighet att ta emot        
information.

Förväntar sig att vara      
mottagande deltagare.

Vill ha hjälp med          
handlingsplaner.
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Ofta gör vi  ledare misstaget att  v i  belönar al la på samma vis . Våra medarbetare 

är  unika och känner även sig belönade på ol ika vis . Någon kan behöva 

uppmuntran och bekräftelse från personer längre upp i  organisat ionen samtidigt 

som en annan medarbetare vi l l  ha en extra dag ledigt  för  att  spendera t id med 

famil jen.

Beteendepsykologen och författaren David C. McClelland forskade på 

motivationsfaktorer  och publicerade – McClelland’s  Acquired Needs Theory. Där 

beskriver  han att  motivat ionen hos en individ kan resultera i  t re dominanta 

behov, makt , samhörighet och prestat ion.

Makt :

•  Vi l l  inf luera andra.

•  Tycker om att  vinna en argumentation.

• Tycker om status och erkännande.

Samhörighet :

•  Vi l l  t i l lhöra och föl ja en grupp.

• Gynnar samarbete framför konkurrens.

•  Gi l lar  inte hög r isk el ler  osäkerhet .

Prestat ion:

• Har ett  starkt  behov av att  sätta och uppnå utmanande mål .

•  Tar beräknade r isker för  att  uppnå sina mål .

•  Tycker om att  arbeta ensam.

Fundera på vad dina säl jare motiveras av och hur belöningar skulle kunna se ut . 

Var noga med att  inte belöna al la medarbetare på samma vis . Säl jare motiveras 

av ol ika typer av belöningar.

Se t i l l  att  du har en tydl ig bi ld av hur ol ika belöningar skulle kunna se ut  i  din 

organisat ion. Några exempel skulle kunna vara:

•  Bonus el ler  provis ion.

• Betald ledighet .

•  Vidareutbi ldning.

• Medlemskap i  ett  prest igefyl l t  nätverk .

•  Små gåvor.

•  Möjl ighet t i l l  karr iär.

•  Nya arbetsuppgifter.
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Ditt  team har sannolikt  redan mål för  det resultat  som ni  ska uppnå. Att  även koppla 

dessa t i l l  individuella akt ivitetsmål stödjer  säl jaren i  att  utveckla de kompetenser 

som behövs för  att  nå resultatmålen.

Genom att  ha en tydl ig bi ld av säl jarens styrkor och utveckl ingsområden kan vi 

fokusera utveckl ingen på de områden där säl jaren behöver mest stöd.

Några av nedanstående säl jarens styrkor är  att  presentera lösningar samt att  ha 

ett  målfokus. Säl jaren upplever att  hen har både kompetens och vi l ja  inom dessa 

områden.

Tittar  vi  däremot på prospektering l igger säl jarens poäng lågt . Detta kan innebära 

att  hen känner s ig motvi l l ig att  r inga nya potentiel la kunder och hittar  ofta sätt 

att  undvika prospektering.

www.extendeddisc.se      +467066360162 054

Ovan beskriver  vi  ledning av säl jare .  Förutom att  ha en bra produkt med ett  bra 

pr is  och bra ledning beror även en säl jares framgång på säl jarens effekt ivitet . 

Extended DISC Sverige erbjuder ett  verktyg som effekt ivt  stödjer  dig i  att  leda din 

säl jare inom områden som tankesätt ,  index för  ursäkter  och säl jkompetenser .

FinxS® Säl jbedömning är  ett  unikt  diagnostiskt  verktyg för  att  stödja säl jares 

utveckl ing.  FinxS® Säl jbedömning matchar även på ett  optimalt  vis  kandidater  för 

specif ika säl juppdrag.

  Klicka här och se film
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Uppmärksamma framgångar

Ett  av de bästa sätten att  motivera dina säl jare är  att  regelbundet uppmärksamma deras 

framgångar. Skapa även en kultur  där erkännande inte endast kommer från chefen. Ett 

erkännande från chefen är  kraftful lt , men det är  minst  l ika värdefullt  att  få erkännande 

från s ina kollegor. Uppmuntra ditt  team att  berätta om andras framgångar. Detta stärker 

relat ionerna och samarbetet i  teamet .

Men se upp med hur du ger erkännande. Vi  är  al la ol ika och vi l l  även ha uppmärksamhet 

på ol ika sätt . En bra star t  kan vara att  fundera på om säl jaren är  mera utåtr iktad el ler 

reserverad.
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FinxS Säljbedömning

Mäter 18 Säljkompetenser:

FinxS Säljbedömning är utformad 
för att identifiera respondentens 
nuvarande kompetensnivå inom 18 
kritiskt viktiga säljkompetenser för 
framgångsrik försäljning.

Tankesätt & Ursäktindex

Säljtankesätt är hur säljaren 
naturligt ser på försäljning.

Ursäktindex mäter den faktiska 
tendensen att söka efter ursäkter. 

Säljroller

FinxS Säljbedömning beräknar en 
procentuell matchning för säljar-
ens säljroller.

FinxS Säljbedömning är ett verktyg som ger ett helt nytt perspektiv på utveckling av säljare.

Genom att tänka på försäljning i ett bredare perspektiv tar vi hand om flera behov på marknaden 
samt använder flera kompetenser i våra säljteam. Att veta var man ska börja när det gäller ut-
veckling kan vara överväldigande. FinxS Säljbedömning ger tydlig och konkret information för 
att skapa en plan för framgång.

Bedömningen är utformad för att stärka och effektivisera lärande och identifiera styrkor och sva-
gheter i 18 kritiskt viktiga säljkompetenser. Säljbedömningen identifierar styrkor och områden 
som bör utvecklas inom försäljning samt återspeglar säljarens och säljteamets nuvarande kom-
petensnivå. Det innebär att säljaren genom träning och coaching kan utveckla sina färdigheter i 
samtliga 18 sälj kompetenser.



AKTIVT 
LYSSNANDE

page 09 page 10
Att aktivt höra och uttryckligen 
försöka förstå meningen i kun-
dens kommunikation.

INITIATIV

Att ha motivationen,   
beslutsamheten och ett inre driv 
att kontinuerligt  prestera på en 
högre nivå.

SKAPA 
RAPPORT

Skapa, utveckla och upprätthålla 
en öppen och tillitsfull stämning 
för ärlig kommunikation och        
informationsutbyte.

BESTÄMD
KONKURRENSKRAFT

Har en stark önskan att vara 
bättre och mer framgångsrik 
än andra och att aldrig förlo-
ra.  Konsekvent och ihållande      
strävar efter att förbättra   
prestationsnivån för att vinna till 
varje pris.

KONTROLLERA 
SÄLJPROCESS

Tar aktivt ansvar för varje steg i 
försäljningen genom att tydligt 
definiera och godkänna alla 
steg och resultat med potentiell 
kund. Syftet är att stödja poten-
tiell kund.

KRITISKT 
TÄNKANDE

Den mentala processen att 
skickligt tillämpa, analysera och 
utvärdera information för att 
upptäcka samband mellan den 
potentiella kundens utmaningar 
och säljarens lösning.

HANTERA 
MISSLYCKANDEN

page 09 page 10
Förmågan att återhämta sig 
efter motgångar och förluster 
samtidigt som man ökar styrkan 
och förmågan att bättre hantera 
motgångar.

KÄNSLOMÄSSIG 
OBJEKTIVITET

Förmågan att undvika att bli 
engagerad i säljprocessen med 
egna eller med den potentiella 
kundens känslor. 

MÅLORIENTERING

Benägenhet för                        
utveckling och demonstration av               
förmåga att uppnå högre nivåer 
av prestation och framgång.

HANTERA 
INVÄNDNINGAR

Effektivt hantera uttalanden 
eller frågor som innebär en  
ovilja att köpa för närvarande.

BEGREPP 
OM PENGAR

Mål och icke emotionella åsikter 
och övertygelser om pengar. 
Pengar ses som en obegränsad 
resurs som helt enkelt används 
för att mäta prestanda och för 
att få saker och en livsstil.

VINNA 
FÖRTROENDE

Respekterar de                        
potentiella kunderna och vill 
hålla dem  positiva under hela                 
säljprocessen. Vill förstå hur 
kunderna känner sig.

PRESENTATION

Att skickligt och övertygande 
kommunicera den föreslagna 
lösningens effektivitet som 
en lösning på den potentiella       
kundens problem.

PROCESSORIENTERING

Plikttroget och flitigt följande 
av en systematisk säljprocess för 
att öka säljinsatsernas framgång.

PROSPEKTERING

Aktivt sökande efter nya poten-
tiella kvalificerade kunder för 
att säkerställa att det alltid finns 
tillräckligt med möjligheter att 
skapa nya affärer.

KVALIFICERING

Systematisk process att         
noggrant verifiera om en        
potentiell kund är villig att köpa.

EFFEKTIVA 
FRÅGOR

Ett strukturerat och effektivt sätt 
att använda genomtänkta frågor 
för att belysa den potentiella 
kundens verkliga problem och 
utmaningar.

TIDSPLANERING

Förmåga att använda sin tid 
effektivt eller produktivt, sär-
skilt på arbetet. En process att 
organisera och planera hur man 
effektivt delar upp tiden mellan 
specifika säljaktiviteter.

18 Säljkompetenser



Säljtankesätt  är  hur säl jaren naturl igt  ser  på försäl jning.  De beskriver  hur säl jaren naturl igt 

skulle hantera försäl jning och är  mer permanenta ,  mer spontana och kommer sannolikt  att   

betonas när säl jaren känner s ig pressad. 

Tankesätt  är :

•  •  Ett  typiskt  sätt  för  en person att  uppnå resultat .Ett  typiskt  sätt  för  en person att  uppnå resultat .

•  •  Ett  typiskt  sätt  för  en person att  närma sig problem och lösa dem.Ett  typiskt  sätt  för  en person att  närma sig problem och lösa dem.

Säl jkompetenserna består  av en t i l l  t re säl j tankesätt ,  men påverkas även av säl jarens                       

erfarenhet inom försäl jning,  instäl lningar t i l l  försäl jning,  den nuvarande säl jmil jön och             

säl jarens säl j färdigheter .  De är  lättare att  utveckla och kommer sannolikt  att  var iera mer på 

kortare t id .

Tankesätt

Ursäktindex för försäljning
Ursäktindex är  en indikator på hur trol igt  det är  för  en person att  skapa ursäkter .  Ju högre Ur-

säktindex desto mera ursäkter  kommer en person sannolikt  att  skapa.  Ju lägre Ursäktindex,  desto 

mer trol igt  är  det att  personen ignorerar  ej  säl j relaterade aktiviteter  och fokuserar  på åtgärder 

som direkt  ger försäl jningsresultat .  Ursäktindex mäter den fakt iska tendensen att  söka efter     

ursäkter  ( Ju högre resultat  desto högre tendens att  söka efter  ursäkter) .

Genom att  kombinera säl j teorin ,  Behovsnivå – Säl jcykelns längd -  Kundrelat ion, 
får  vi  f ram ol ika säl j rol ler  som rankas och speglar  säl jarens nuvarande 
kompetensnivå. 

FinxS Säl jbedömning beräknar en procentuell  matchning för  var je säl jare för  var 
och en av säl j rol lerna.  Detta ger dig en tydl ig förståelse av säl jarens mest passand 
rol l  i  organisat ionen.

Säljroller



METODIK – TEORI - PEDAGOGIK

Vår teoretiska plattform utgår från det coachande perspektivet där vi sätter individen i fokus för 

att hen skall skapa de bästa förutsättningarna att nå organisationens mål. Vi utgår från ICC:s             

(International Coaching Community) och ICF:s (International Coach Federation,) etiska riktlinjer och 

standards. Det pedagogiska upplägget har fokus på att lära genom en blandning av teori, reflektion 

och    praktisk erfarenhet. Individens och organisationens mål är i fokus. Våra arbetsmetoder och         

pedagogik utvecklas i samspel med deltagare utifrån specifika och unika behov. 

Certifieringen i FinxS Säljbedömning bygger på en stark etisk grund som skapar kraftfulla och 

varaktiga resultat åt organisationen och deltagaren. Utbildningen skall stödja deltagaren att        

tydliggöra alla sina talanger samt använda dem på ett medvetet och effektivt sätt. Övningarna har 

en betoning på att leda till varaktig och önskvärd kunskap, förändring och utveckling som dessutom 

leder till konkret handling. 

Vår ambition är att samtliga delar av utbildningen skall vara lättillgängliga och ägas av deltagaren. 

INNEHÅLL I CERTIFIERINGEN

På utbildningen får deltagarna insikter om sina egna kompetenser inom försäljning och kommer att 

få både kunskap och verktyg att coacha, utmana, utbilda och utveckla säljare, försäljningschefer och 

säljteam. Som certifierad användare får deltagaren tillgång till support och stöd i sitt användande 

av verktyget. 

Efter certifieringen tillkommer inga fasta avgifter eller licenser och fakturering sker endast för de 

Certifiering i FinxS® Säljbedömning

Efter utbildningen kommer deltagaren att kunna:

• Förstå och utveckla de 18 säljkompetenserna

• Förstå hur kompetenserna påverkar säljresultatet

• Förstå hur kompetenserna kan utvecklas

• Utveckla strategier för förbättrat säljresultat

• Förstå FinxS Säljbedömning gällande teorin

• Ha en insikt om de egna säljkompetenserna

• Identifiera och förstå skillnader på olika säljstilar

• Utveckla tankesätt och attityder inom försäljning

• Använda FinxS Säljbedömning för utveckling av säljare 

• Utveckla försäljningschefer

Genom certifieringen får deltagaren:

• Utbildning, 2 halvdagar på distans 

• Fri support efter utbildningen

• Egen Säljbedömningsprofil

• Tillgång till supportsidor



Genom certifieringen får deltagaren:

• Utbildning, 2 halvdagar på distans 

• Fri support efter utbildningen

• Egen Säljbedömningsprofil

• Tillgång till supportsidor

Din partner i utveckling
Extended DISC Sverige är ett konsult- och verktygsbolag som har 

ambitionen att tillhandahålla marknadens bästa utbildningar och 

webbaseradeverktyg.

Certifieringar
Extended DISC arbetar dagligen med att få människor och organisationer att hitta sina inre drivkrafter och 

talanger och att skapa en målbild och en framtid som känns både meningsfull och utvecklande. 

Och det sammanfattar även våra utbildningar på ett bra sätt. Vår support och handledning tar inte slut efter 

utbildningen. Alla certifierade användare har fri support efter utbildningen. Det är då den verkliga utvecklingen 

börjar.  Läs mera om våra certifieringar på https://www.extendeddisc.se/vara-certifieringar-och-kostnadsfria-kort-

kurser/

Consulting
Vi har många års erfarenhet av handledning, ledarskap och utbildning, både som utbildningsbolag och renodlade 

handledare med uppdrag för utveckling av individer, team och organisationer hos kunder. 

Genom våra företags anpassade tjänster erbjuder vi individer, team och organisationer  heltäckande, 

företagsanpassade proaktiva verktyg för att skapa den framtid och de resultat som uppdragsgivaren önskar. 

Samtidigt fokuserar vi på det moderna och goda ledarskapet där delaktighet är ett ledord.

Läs mera om våra program på https://www.extendeddisc.se/consulting-2/

Webbaserade verktyg
Extended DISC Sverige är ett verktygsbolag som tillhandahåller webbaserad plattform för verktyg inom:

-   Extended DISC Beteende och kommunikation (DISC)

-   FinxS Säljbedömning

 -  FinxS 360° Feedback

 -  FinxS Resonemangsanalyser (Begåvningstester)

 -  FinxS Undersökningar

Läs mera på https://www.extendeddisc.se/

https://www.extendeddisc.se/vara-certifieringar-och-kostnadsfria-kortkurser/
https://www.extendeddisc.se/vara-certifieringar-och-kostnadsfria-kortkurser/
https://www.extendeddisc.se/consulting-2/
https://www.extendeddisc.se/
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