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VILKA EGENSKAPER UPPLEVER TOPPSÄLJARE SOM 
VIKTIGA FÖR SIN YRKESFRAMGÅNG? 

 
Sofia Folke, Josefine Gunnarsson 

 
 

Försäljning har alltid varit en del av företag men har blivit mer 
uppmärksammat och betydelsefullt på senare tid. För att 
företag ska generera mycket pengar krävs ofta en bra 
försäljningsenhet varpå toppsäljare kommit att bli en central 
del i affärsverksamheter. Den här studien är en beskrivning av 
hur toppsäljare själva upplever varför de presterar mycket 
bättre än andra. Tio deltagare bestående av försäljare med 
olika bakgrunder djupintervjuades och data bearbetades genom 
en kvalitativ tematisk analys. I resultatet framkom att vissa 
faktorer upplevs viktiga för att lyckas som toppsäljare. Det 
krävs hårt arbete, en vilja att arbeta med försäljning och ett 
genuint engagemang. Deltagarna har flera grundläggande 
egenskaper gemensamt, som mål- och prestationsinriktning 
samt social kompetens, men de skiljer sig till viss del åt i 
personlighet, arbetssätt och beträffande självkänsla.  

 
Försäljning har genom alla tider varit nyckeln i all affärsverksamhet, men det har blivit 
mer uppmärksammat på senare tid. Försäljningsarbetet har utvecklats till att få en mer 
betydande roll för företag och medvetenheten kring hur detta arbete ska utföras för att 
generera bästa möjliga resultat har kommit att öka. Det finns olika former av 
försäljning samt olika åsikter kring försäljningens syfte och funktion (Kjellström, 
2010). Att lyckas i rollen som försäljare är inte alla förunnat, och vissa personer 
tenderar att nå nivåer som överträffar samtliga (Adamson, Dixon, & Toman, 2012). De 
personer som presterar bättre resultat än vad andra gör, definieras i denna studie som 
”toppsäljare”. Studien handlar om hur toppsäljare själva upplever varför de presterar 
så mycket bättre än andra försäljare. 
 
Nedan följer en genomgång av tidigare forskning och teorier kring motivation, 
arbetssätt, självkänsla och personlighet.  
 
Motivation 
Gällande motivation beskrivs nedan tidigare forskning rörande utmaning och pengar. 
De teorier som tas upp är Self-Determination Theory, teorin om de grundläggande 
psykologiska behoven, teorin om flow, teorin om passion och tvåfaktorteorin.  
 

Utmaningar som motivator 
Utmaningar kan vara en viktig drivkraft och krävs som motivator för att uppgiften ska 
vara tilltalande (Lens & Rand, 1999). För enkla uppgifter stimulerar inte och kan leda 
till amotivation, vilket innebär att individen inte känner någon motivation alls. 
Distinktion görs mellan yttre och inre motivation, där yttre motivation exempelvis kan 
utgöras av monetär belöning medan inre motivation uppstår då uppgiften skapar ett 
inre intresse och engagemang. Inre motivation är en starkt bidragande orsak till 
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personlig utveckling, och stimulerar individen att genuint vilja utföra uppgiften. Inre 
motivation skapar därmed ett långsiktigt engagemang, medan yttre motivation ofta är 
en kortsiktig motivator (Lens & Rand, 1999).  
 

Self-Determination Theory 
Self-Determination Theory (SDT) är en modell som beskriver hur motivation följer ett 
kontinuum från amotivation till yttre motivation och vidare till inre motivation. Inom 
SDT organiseras dessa tre typer av motivation utifrån graden av självbestämmande. 
Enligt SDT ger den inre motivationen betydligt bättre resultat än den yttre 
motivationen för individer. Ju mer internaliserad anledningen för en individ att utföra 
en handling är, desto mer effektiv blir motivationen (Deci & Ryan, 2000). Inom SDT 
beskrivs de tre typerna av motivation i likhet med Lens och Rand (1999). Yttre 
motivation kan delas in i fyra delar som har olika lägen på kontinuumet. Den första 
delen kallas extern reglering vilken innebär att individen i största grad motiveras av 
yttre variabler som belöning eller bestraffning. Här är alltså motivationen inte direkt 
kopplad till objektet i fråga utan individen drivs istället av konsekvenserna som 
handlingen medför. I extern reglering saknar individen som ska motiveras förståelse 
för varför någonting ska utföras och agerar endast om den yttre variabeln är en del av 
förloppet. Andra delen i den yttre motivationen är en accepterad reglering för 
någonting. Även i denna del saknar individen förståelse för anledningen till det den 
gör. Dock finns en acceptans för att handlingen ska utföras. Identifierad motivation är 
den tredje delen. Där ser individen vad en viss handling kan ge för fördelar och 
individen har nu förståelse för den utförda handlingen. Den sista delen i yttre 
motivation kallas integrerad reglering och är den som ligger närmast intern motivation. 
Det är den mest autonoma delen inom yttre motivation och är en process där 
motivationen kan sammankopplas med individens självbild. Individens värderingar 
och moral styr handlingen och individen identifierar sig med handlingen. Intern 
motivation skiljer sig från integrerad reglering i den bemärkelsen att den uppkommer 
spontant och individen utför en aktivitet av rent intresse. Det innebär att individen är 
helt autonom och utför en handling för att tillfredsställa något av sina psykologiska 
behov. Detta är en naturlig motivation som har flera fördelar och är att föredra framför 
yttre motivation. Några fördelar med inre motivation är högre uthållighet och 
kreativitet. Även individens förståelse för en uppgift och flexibilitet i tankesättet ökar. 
Det gör att även möjligheten till lärande ökar (Deci & Ryan, 2000). 

 
De grundläggande psykologiska behoven 

Reeve (2009) beskriver människans grundläggande psykologiska behov och att dessa 
utgörs av autonomi, kompetens och tillhörighet. Autonomi tar sikte på graden av 
självbestämmande i en aktivitet, det vill säga om aktiviteten är godkänd av individen 
själv. Det psykologiska behovet kompetens syftar till att individer söker efter optimala 
utmaningar som har rätt svårighetsgrad i förhållande till deras kompetens och intresse. 
Behovet av tillhörighet handlar om en grundläggande önskan av att ha relationer till 
andra människor som tycker om en för den man är samt känslan av att vara behövd. 
Det handlar om behovet av socialt umgänge och det kan uttryckas i grupper, 
organisationer och samhällen. När en aktivitet tillfredsställer de psykologiska behoven 
känner individen intresse och upplever positiva känslor. Det är sådana aktiviteter som 
tillfredsställer något av de psykologiska behoven som ger individen den optimala 
utmaningen och en hälsosam utveckling. Individen interagerar med och differentierar 



 
 

3 

sig i olika omgivningar, men även de olika miljöerna kan i sin tur påverka individen. 
Det är alltså ett dubbelriktat samspel mellan individen och omgivningen. 
Omgivningen kan berika en individs resurser och underlätta utveckling, men det finns 
även omgivningar som inte passar individens psykologiska behov och därmed är 
mindre optimala för individen. Vilken kontext som passar en individ är beroende av 
individens upplevelse av att få sina psykologiska behov tillfredsställda (Reeve, 2009). 

 
Flow 

Ett begrepp som beskriver en individs personlighet, motivation och den subjektiva 
upplevelsen av att utföra en uppgift är ”flow” (Csikszentmihaly, 1990). Flow beskrivs 
som en känsla av livsnjutning då individen går helt upp i en uppgift. Detta är den 
optimala upplevelsen där individen är totalt fokuserad, känner glädje vid utförandet 
och motivationen är så pass hög att individen kan utföra uppgiften enbart på grund av 
att utförandet i sig är intressant, och individen kräver därmed inte nödvändigtvis någon 
belöning (Csikszentmihaly, 2003). Att ha tydliga mål är en viktig del i arbetet då dessa 
hjälper individen att registrera framsteg, upprätthålla koncentration och fokusering. 
Detta underlättar att tillståndet av flow blir långvarigt och berikar individen med 
engagemang och personlig utveckling (Csikszentmihaly, 1990).  

 
Passion 

Vallernad (2012) har under de senaste tio till femton åren bedrivit forskning kring 
ämnet passion. En viktig distinktion enligt Vallernad är mellan harmonisk och 
tvångsmässig passion där den huvudsakliga skillnaden ligger i graden av kontroll. Den 
harmoniska passionen är då individen själv bestämmer och styr över passionen medan 
den tvångsmässiga är då individen delvis eller helt saknar kontroll. Kortspel kan få 
exemplifiera skillnaden. Om en person är en passionerad kortspelare och lägger 
mycket tid på kortspelandet för att det bringar denne glädje, skulle detta definieras 
som en harmonisk passion. Om det passionerade kortspelet skulle övergå i ett spelande 
där större och större risker tas och passionen får en i ökande grad negativ inverkan på 
personens liv skulle det definieras som en tvångsmässig passion. I fallet med kortspel 
är fördelarna och nackdelarna kanske uppenbara, men tvångsmässig passion medför 
negativa följder även vid andra typer av aktiviteter, även arbetsrelaterade (Vallernad, 
2012). 

 
Pengar som motivator 

Att lön skulle vara en stark motivator för individen i arbetet är omdiskuterat. Wiley 
(1997) menar att lön är en stark drivkraft för individen och ett bra sätt att motivera 
individen på arbetet. Han anser att lön är den främsta motivatorn då lön medför att, 
utöver de uppenbara fördelarna i form av möjlighet att betala räkningar och täcka de 
primära behoven, individen kan tillfredsställa andra individuella behov. Lönen ökar 
därför både individens motivation och produktivitet i arbetet (Wiley, 1997). Olika 
faktorer motiverar individer på olika sätt. Pengar är en central faktor när det gäller 
organisationers påverkan på sin personal. Att arbeta med provisionsbaserad lön 
innebär att lönen baseras på den anställdes prestation som jämförs med en i förväg 
utsatt budget. Det innebär att den anställde själv är ansvarig för sin prestation, och 
därmed lön, vilket antas förbättra prestationen. Luthans och Stajkovik (2011) 
argumenterar för att pengar är den främsta motivatorn inom arbetet och menar att ett 
provisionsbaserat lönesystem är det mest effektiva tillvägagångssättet för en 
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organisation, och hävdar därmed att individer som arbetar med provisionsbaserad lön 
presterar bättre än individer som har fast lön. Dock medger de att andra faktorer är 
viktiga, exempelvis socialt stöd och feedback, men dessa faktorer är inte lika viktiga 
som lönefaktorn. Att kunna påverka sin egen lön och kontrollera sitt arbetssätt har 
även nackdelar eftersom lönen kan utebli helt eller delvis vid sämre prestation. Detta 
kan skapa stress och en känsla av otrygghet då individen inte vet vad prestationen 
kommer generera förrän i efterhand. En fara med prestationsbaserad lön är att etiska 
frågor och moraliska aspekter kan tänkas komma att nedprioriteras. Om etik och moral 
får stå åt sidan för att tjäna pengar så finns en överhängande risk att kunderna blir 
lidande (Murphy, Laczniak, & Wood, 2001). Ullsten (Göteborg-Posten, 2011, 17 
februari) framhäver istället den känsla som individen upplever när arbetet går bra, 
vilket han menar är en större motivator än pengar. Han poängterar att bekräftelse är 
viktigt och menar att det är mer eftersträvansvärt att vara bäst. Beträffande försäljare 
gäller det exempelvis att toppa försäljningslistor (Göteborg-Posten, 2011, 17 februari). 
Att lönen i sig inte är en stark drivkraft eller bra motivator menar även Herzberg 
(1966). Anledningen till detta är att då en individ nått den lön som eftersträvats och 
som klassas som nödvändig, så slutar pengar att motivera och individen söker då 
istället andra motivationsfaktorer som exempelvis personlig utveckling. Herzberg har 
skapat den så kallade ”tvåfaktorteorin” som förklarar hur det finns två typer av 
faktorer som påverkar en individs arbetsinsats. Den första är hygienfaktorer som 
beskrivs som yttre faktorer så som exempelvis lön och status. Den andra är 
motivationsfaktorer som innebär inre motivation och skapas av exempelvis 
engagemang, personlig utveckling och ansvarstagande. När det gäller hygienfaktorer 
så kan det vid uteblivandet av dessa skapa vantrivsel och missnöje, men att det 
motsatsvis vid närvaron av dessa hygienfaktorer inte skapas trivsel och nöjdhet. 
Följaktligen är dessa hygienfaktorer inte motivationshöjande eftersom de endast 
uppfyller våra grundläggande basbehov, det vill säga nödvändiga för individen men 
inte tillräckliga för att skapa motivation i arbetet (Herzberg, 1966). 

 
Arbetssätt 
Beträffande arbetssätt kommer bland annat tidigare forskning kring hårt arbete, 
arbetsstruktur och stress beskrivas.  
 

Hårt arbete 
Det finns olika uppfattningar om hur arbetssättet leder till framgång. En extrem 
uppfattning har Colvin (2006). Han menar att alla föds med samma förutsättningar och 
att alla kan prestera toppresultat men att det är de som arbetar tålmodigt och effektivt 
samt lyckas arbeta sig igenom motgångar, som i slutändan blir bäst. Colvin menar att 
även för de mest framgångsrika individerna krävs många års erfarenhet av hårt arbete 
för att nå toppen och att det inte finns några speciella personlighetsegenskaper som 
bidrar till det. I det hårda arbetet ingår att utvärdera sina prestationer för att sedan 
kunna göra justeringar för att utvecklas (Colvin, 2006).  

 
Arbetsstruktur 

En ny form av arbetssätt har utvecklats på senare år (Allvin, Aronsson, Hagström, 
Johansson, & Lundberg, 2005), där individer själva definierar sina arbetsuppgifter, 
ställer egna krav och sätter upp egna mål, samt där det krävs att individen besitter 
speciella personlighetsegenskaper. Sociala, öppna, kreativa och kompetenta individer 
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har visats lättare kunna anpassa sig till detta arbetssätt. En annan viktig del för att 
bemästra detta arbetssätt är att individen måste ha en förmåga att sätta egna gränser för 
vad denne klarar av och för att skilja på arbete och fritid (Allvin et al., 2005).  

 
Stress 

Det finns olika typer av stress och olika nivåer av stress. Hög stressnivå kan vara 
prestationshöjande och effektiviserande för individen under en kortare period, men det 
är av vikt att det efterföljs av lägre stresspåslag och vila. Blir högt belastande stress 
långvarig finns en allvarlig risk för negativa konsekvenser både fysiologiskt och 
psykologiskt. Det kan uttrycka sig i form av sömnbrist, sänkt immunförsvar, 
matsmältningsproblem, irritation, depression med mera (Lundberg, 2005). Stress 
drabbar individer på olika sätt och individer är olika mottagliga för stress. Personer 
som finner lyckade prestationer viktigt drabbas ofta hårdare av stress vid en 
misslyckad prestation. Stress beror på olika faktorer och en av dessa är individens 
subjektiva upplevelse av situationen. Känslan av att ha kontroll och att ha förmågan att 
klara av situationen är central för upplevelsen av stress i en viss situation, och därför 
kan olika individer reagera med olika stresspåslag vid samma typ av situation (Lazarus 
& Folkman, 1984). Studier har visat att individer som värdesätter sin arbetsprestation 
högt och har starkt engagemang i sitt arbete lättare drabbas av stress och utmattning. 
Dessa individer tenderar att överprestera och ha orealistiskt höga förväntningar på sin 
prestation (Maslach, 1976). Pines (1993) menar att dessa individer brinner för sitt 
arbete och har höga inre förväntningar på sina prestationer, och därför blir ett 
misslyckande ett hårt slag. En annan syn på överpresterande individer och utmattning 
är att det endast är de överpresterande individerna vars självkänsla baseras på 
prestationer som ligger i farozonen för utmattning, och inte de individer som 
överpresterar på grund av ett inre engagemang i arbetet (Hallsten, Josephson, & 
Torgén, 2005).  

 
Självkänsla 
Gällande självkänsla beskrivs tidigare forskning kring vad självkänsla är, olika typer 
av självkänsla och hur självkänslan kan vara beroende av yttre faktorer.  
 
Självkänsla är individens uppfattning om det egna värdet. Att ha en hög självkänsla 
har visat sig vara högt korrelerat med välmående och är ett bra skydd mot stressfulla 
händelser i livet (Rosenberg, Schooler, Schoenbach, & Rosenberg, 1995). I 
västvärlden anses självkänsla vara en viktig del av individens välbefinnande och 
därför något som bör prioriteras (Sheldon, Elliot, Kim, & Kasser, 2001). Det finns 
olika typer av självkänsla som gestaltas på olika sätt. Villkorlig självkänsla syftar till 
att individen söker sig till externa faktorer för att stärka sin självkänsla. Crocker och 
Wolf (2001) menar att externa faktorer tillfredsställer bekräftelsebehovet hos individen 
då bekräftelse kan erhållas genom exempelvis medhåll från andra eller emotionellt 
stöd. Att låta sin självkänsla baseras på extern bekräftelse skapar en instabil 
självkänsla som snabbt kan pendla mellan högt och lågt beroende av yttre faktorer. 
Deci och Ryan (1995) går i samma linje som Crocker (2011) angående definitionen av 
villkorlig självkänsla och menar att individer som inte har en grundad självkänsla lever 
i en konstant kamp för yttre bekräftelse. Individer med lågt grundad självkänsla i 
kombination med villkorlig självkänsla, baserar därmed hela sin självkänsla på yttre 
faktorer, som kommer att få verka för att väga upp för den lågt grundade självkänslan 
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(Crocker & Wolf, 2001). Individer som istället har en högt grundad självkänsla men 
samtidigt ett behov av att prestera och få yttre bekräftelse lider dock inte av villkorlig 
självkänsla, då prestationen och dessa yttre faktorer inte används som medel för att 
kompensera för en lågt grundad självkänsla. Dessa individer har därmed en mer stabil 
självkänsla och påverkas inte i samma utsträckning av ett misslyckande som individer 
med villkorlig självkänsla (Johnson & Forsman, 1995). Studier har visat att individer 
med villkorlig självkänsla lätt blir deprimerade och tappar livsglädjen efter 
misslyckanden (Crocker, Luhtanen, Cooper, & Bouvrette, 2003).  

 
Individer med villkorlig självkänsla ser sig själva som bra personer som är värda något 
enbart när de får yttre bekräftelse, vilket kan vara i form av att prestera till förväntan 
eller få emotionell försäkran av andra (Paradise & Kernis, 2002). Den positiva känslan 
försvinner när individen inte lyckas nå de resultat som önskas och därför kan det 
resultera i ett beteende format av överprestationer och ett ständigt sökande efter 
bekräftelse från andra. Vidare tar Paradise och Kernis upp ytterligare egenskaper som 
återfinns hos individer med villkorlig självkänsla, däribland att dessa individer är 
besatta av hur andra upplever dem som personer. De söker sig till situationer där de 
kan få utlopp för sin villkorliga självkänsla och där prestation eller liknande yttre 
faktorer kan stärka deras självkänsla. Det finns olika begrepp för villkorlig självkänsla 
som baseras på yttre faktorer. Hallsten et al. (2005) kallar denna typ av självkänsla för 
prestationsbaserad och beskriver den i enlighet med den villkorliga självkänslan som 
Crocker et al. (2003) diskuterar. Hallsten et al. menar att individer med hög 
prestationsbaserad självkänsla lever i sitt arbete samt att dessa individer ser sig själva 
som värdelösa om de inte uppnår de resultat de vill. Prestationsbaserad självkänsla 
innebär att individen inte strävar efter att ha värdefulla saker i sitt liv, utan istället efter 
att uppnå saker genom prestationer (Schaufeli & Enzmann, 1998).  

 
Hallsten et al. (2005) fann att inre arbetsmotivation och involvering inte korrelerade 
med prestationsbaserad självkänsla. Därför definieras prestationsbaserad självkänsla 
av att involvering och engagemang inför arbetet skapas på grund av yttre faktorer. 
Studierna visade även att individer som tenderar att ta åt sig saker personligen kan ha 
en prestationsbaserad självkänsla. Blom (2011) kallar denna form av självkänsla 
kompetensbaserad självkänsla. Bloms studier visade att individer som har en 
kompetensbaserad självkänsla strävar efter perfektion och har ett beteende relaterat till 
överprestation. Individer med kompetensbaserad självkänsla har ett behov av att alltid 
ha kontroll eftersom de är rädda för att misslyckas. Ett misslyckande ses alltid som 
personligt och dessa individer upplever större frustration och fler negativa känslor vid 
ett misslyckande än individer som har låg kompetensbaserad självkänsla. Blom 
diskuterar även en annan typ av villkorlig självkänsla som hon kallar relationsbaserad 
självkänsla. Denna typ av självkänsla har visats relatera högt med behovet av 
tillhörighet och visat på ett beteende där individer med relationsbaserad självkänsla 
står i stort beroende av andra (Blom, 2011). 

 
Ett klassificeringssystem har kommit att utvecklas för att åtskilja olika typer av 
personligheter där dessa delats upp i personlighetstyp A, B och C. Individer som 
innehar en personlighet som klassas som typ A-beteende är ofta tävlingsinriktade, har 
höga krav på sig själva och strävar efter att uppnå många prestationer på kort tid. 
Dessa individer kan man anta ofta har prestationsbaserad självkänsla och värderar sitt 
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personliga värde utifrån prestationer (Price, 1982). På detta vis beskriver även Hallsten 
et al. (2005) att individer med hög prestationsbaserad självkänsla har en benägenhet att 
ha en personlighet som utgörs av typ A-beteende och perfektionism. Beteendet 
uttrycks i form av att ha en överdriven vilja att generera bra resultat och undvikande av 
situationer där ett misslyckande kan vara ett alternativ. Dessa individer arbetar hårt 
och mycket, ofta även på lunchraster och hemma efter arbetet, och de prioriterar 
arbetet före personliga behov (Hallsten et al., 2005). Ett typ B-beteende klassificeras 
av en livsstil i lugnt tempo, avslappnat förhållningssätt och ointresse av social status. 
Typ C-beteende kännetecknas av undergivenhet, bristande initiativförmåga och låg 
självkänsla (Price, 1982).  
 
Personlighet 
Den teori rörande personlighet som beskrivs nedan är Big Five och dess för- och 
nackdelar. Vidare skildras tidigare forskning kring kommunikationsbeteende och 
framträdande personlighetsdrag hos försäljare.  
 

Big Five 
Modellen om Big Five omfattar graden av personlighetsdragen öppenhet (nyfiken, 
fantasirik, och närhet till känslor), samvetsgrannhet (självdisciplinerad, plikttrogen, 
målinriktad och planerande), extraversion (social, energisk och självsäker), 
vänlighet/värme (medkännande och samarbetsvillig) och neuroticism (tendens att lätt 
uppleva ilska, ångest, depression och emotionellt instabil). Graden av dessa 
egenskaper kan variera från dag till dag, men en kärna av en viss sammansättning 
ligger till grund för hur en persons individuella personlighet är (Cartell, Eber, & 
Tatsuoka, 1970).  

 
Kritik har riktats mot denna modell, och då främst av Hough (1992) som menar att 
modellen är alltför bred. Hough utvecklade därför modellen till nio personlighetsdrag 
istället för fem. Skillnaden ligger främst i att personlighetsdraget extraversion kommit 
att delas upp i vänskaplighet och potens, samt att personlighetsdraget samvetsgrannhet 
delats upp i plikttrogen och prestationsinriktad. Ytterligare kritik har riktats mot 
femfaktormodellen gällande att de olika dimensionerna korrelerar i för stor 
omfattning. Kritikerna, däribland Block (1995), Digman (1997) samt Musek (2007), 
menar att modellen inte fyller något syfte om den inte utgörs av separata egenskaper.  

 
Kommunikationsbeteende 

Ohlsson (2004) gör en uppdelning i fyra olika personlighetstyper baserat på 
kommunikationsbeteende där två motsatspar urskiljer sig; öppen kontra reserverad 
samt bestämd kontra följsam. Dessa två bildar fyra grupper och har av olika 
förespråkare erhållit varierande benämningar, men innebörden är densamma: 
Vänskapliga Vera (även kallad ”grön personlighet”) är av karaktären öppen och 
följsam. För en person som innehar detta karaktärsdrag är relationer viktigt, personen 
är social, en god lyssnare, god kamrat, ställer frågor istället för att påpeka samt är mån 
om att alla ska vara delaktiga. Ytterligare karaktärsdrag är att denne person är 
empatisk, lojal, pålitlig samt gärna hjälper andra och innehar stort tålamod. 
Vänskapliga Vera tänker ofta först, pratar sedan. Analytiske Arne (även kallad ”blå 
personlighet”) är istället reserverad och följsam. En person som innehar Analytiske 
Arnes karaktärsdrag är lugn och tillbakadragen, analytisk och beräknande. Denne ser 
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till det aktuella problemet och pratar ogärna om känslor eller, för denne, 
ovidkommande faktorer som inte är direkt kopplade till det aktuella problemområdet. 
För Analytiske Arne är ordning och reda viktigt, personen är systematisk, metodisk 
och logisk samt noggrann med regler och rutiner. Uttrycksfulle Uffe (även kallad 
”gul” personlighet) är av karaktären öppen och bestämd. Denne person pratar gärna 
mycket, är självsäker och påstår istället för att fråga. En typisk egenskap för 
Uttrycksfulle Uffe är strävan efter att vara speciell och att vara snabb mellan tanke och 
handling. Vidare kännetecknas denne person av flexibilitet, nyfikenhet, engagemang, 
samt att denne ofta är bra på att se och bekräfta andra människor. Uttrycksfulle Uffe är 
ofta en idéspruta och kommer gärna med nya idéer och förslag på förbättringar. 
Pådrivande Pia (även kallad ”röd” personlighet) är reserverad och bestämd och vill 
gärna ta kommandot. Denne person är bra på att få sin vilja igenom och argumenterar 
skickligt för sin åsikt. Effektivitet är viktigt för Pådrivande Pia. Vidare kännetecknas 
denne person av målfokusering, initiativrikedom, rakhet och kommunikation 
(Ohlsson, 2004).  

 
Personlighetsdrag hos försäljare 

Ovanstående modeller som har bildats för att kartlägga olika typer av personligheter 
har vidare använts som underlag för att skapa djupare förståelse kring varför vissa 
personer som arbetar inom försäljning är mer framgångsrika än andra (Churchill, Ford, 
Hartley, & Walker, 1985). Forskning kring olika personlighetstyper och studier av vad 
som utgör en duktig försäljare har kommit att sammanlänkas vilket beror på att det 
visat sig att försäljningskompetens och personlighet korrelerar starkt. Studier har visat 
att vad som främst skiljer försäljningsyrket från andra typer av yrken är den höga 
graden av autonomitet, det vill säga att arbetet i hög grad är självständigt, och att en 
person som arbetar med försäljning måste inneha egenskaper i form av 
initiativrikedom, vara självgående och ha en förmåga att kunna övertala och 
argumentera på ett effektivt sätt. En annan del i försäljningsyrket som skiljer sig från 
andra yrken är att försäljare måste ha en förmåga att hantera motgångar (Churchill et 
al., 1985). Vinchur, Schippmann, Switzer och Roth (1998) anser att ovannämnda 
personlighetsegenskaper är grundläggande personlighetsdrag hos försäljare och menar 
vidare att den främsta inriktningen för forskning inom försäljning kontra personlighet 
bör vara att studera de personlighetsdrag som omfattar autonomitet, 
övertalningsförmåga, kompetenssökande och förmåga att hantera avvisningar 
(Vinchur et al., 1998).   
 
En personlighetsegenskap som framhävs mer frekvent än andra är social kompetens. 
Ullsten beskriver att nyckeln till att bli en toppsäljare ligger i den sociala kompetensen 
där stor del handlar om att lyssna på kunden och ha förståelse för vad kunden söker 
(Göteborg-Posten, 2011, 17 februari). Jacquemot (2011) menar att individer kan lära 
sig social kompetens och utvecklas inom området. En socialt kompetent person har en 
positiv attityd och är en duktig lyssnare. En viktig egenskap för att skapa förtroende 
hos andra är att visa nyfikenhet och intresse. Socialt kompetenta personer vågar vara 
personliga i sin kontakt med andra människor och är bra på att läsa signaler från andra. 
Personer som har en naturlig fallenhet och intresse för att umgås med och lära känna 
nya människor utvecklar lättare en social kompetens (Jacquemot, 2011).  
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De personer som definieras som toppsäljare i denna studie genererar bättre resultat än 
vad andra gör. Vad är det som gör att skillnaden mellan prestation skiljer sig? Inre och 
yttre motivation, hantering av stress, självkänsla och personlighet är exempel på 
områden som skapar förutsättningar, men vad tror toppsäljarna själva är anledningen 
till att de presterar bättre än vad andra gör?  Toppsäljarnas subjektiva uppfattning om 
varför de presterar bättre än andra är relevant då denna typ av försäljning är 
provisionsbaserad och därmed bland annat innebär ett självständigt arbete, varpå det 
enbart är de själva som kan beskriva hur de agerat för att bli toppsäljare. Vi syftade till 
att lyfta fram toppsäljarnas egen uppfattning om varför de presterar så mycket bättre 
än vad andra gör för att jämföra och analysera detta mot allmänna teorier och tidigare 
forskning.  
 
Syfte 
Denna studies syfte var att beskriva toppsäljares egen uppfattning om vad det är som 
gör att toppsäljare lyckas prestera bättre än vad andra gör.  
 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Deltagarna valdes med avsikt att studera försäljare vars resultat är mätbara. Detta för 
att studera personer som vid tidpunkten genererade mest pengar till sitt företag och 
därmed kunde beskrivas som ”toppsäljare”. Detta resulterade i tio deltagare, varav fyra 
fastighetsmäklare (tre män och en kvinna) mellan åldrarna 27 till 56 år och med 
erfarenheter mellan två och 25 år. De två kvinnliga deltagare som är verksamma inom 
bemanningsbranschen är 27 och 30 år med erfarenhet av sju respektive fem år. En 
deltagare är direktförsäljare av telefonabonnemang och han är 20 år med två års 
erfarenhet, en arbetar som telefonförsäljare och han är 20 år med ett års erfarenhet, en 
är försäljare av skräddarsydda marknadslösningar och han är 32 år med 15 års 
erfarenhet samt en deltagare arbetar som försäljningschef och han är 28 år med sju års 
erfarenhet av försäljning. Valet av deltagare gjordes baserat på personliga kontakter 
och med förkunskap om att dessa personer uppfyllde kravet för vad som definieras 
som ”toppsäljare” enligt studiens kriterier. Personerna kontaktades per telefon och 
gavs kort information om studiens syfte och tillfrågades därefter att medverka i 
studien.  
 
Datainsamling 
Detta var en kvalitativ undersökning som utfördes med fokuserade intervjuer. 
Intervjuerna var semi-strukturerade där samma temafrågor ställdes till samtliga 
deltagare. En intervjumall användes som underlag till intervjuerna och den bestod av 
fyra öppna temafrågor (se appendix), där fokusering låg på den intervjuades 
upplevelser och egna tankar. De fokuserade intervjuerna användes i avsikt att få 
djupgående förståelse för deltagarna. Deltagarna gavs möjlighet att själva bestämma 
intervjuform (fysiskt möte eller telefonintervju), tid och plats, för att de skulle känna 
sig så bekväma som möjligt. Fyra av intervjuerna var fysiska möten varav två 
intervjuer hölls på deltagarnas arbetsplats och två hölls på restauranger. Resterande 
sex intervjuer hölls per telefon. Tidsåtgången för de fysiska mötena var 45 – 60 
minuter och för telefonintervjuerna var tidsåtgången 60 – 90 minuter. Samtliga 
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intervjuer spelades in. Innan intervjuerna blev deltagarna informerade om syftet med 
undersökningen, hur data skulle hanteras, att intervjun var frivillig och att deras 
uppgifter skulle komma att hanteras konfidentiellt (Langemar, 2008).  
 
Databearbetning 
Data bearbetades med hjälp av en empiristyrd tematisk analys (Langemar, 2008). Efter 
datainsamlingen transkriberade vi hälften av intervjuerna var. Då transkriberingarna 
var gjorda lästes samtliga igenom först enskilt för att finna relevanta teman och citat, 
för att sedan gemensamt diskuteras igenom. Under den senare gemensamma 
diskussionen lästes materialet återigen för att grundligt bearbeta tematiseringen. 
Utifrån materialet fann vi ett antal nyckelord som successivt strukturerades till fyra 
övergripande teman med några underteman; social kompetens (långsiktighet och 
förtroendeskapande, anpassning), arbetssätt (hårt arbete, säljstil, struktur, stress, mål, 
ledarskap), motivation (att ha roligt i sitt arbete, frihet under ansvar, möjlighet till 
utveckling, utmaningar i arbetet, pengar) och självkänsla. När väl teman bestämts 
började vi skriva resultatet gemensamt. Författandet av arbetet har skett genomgående 
tillsammans. Litteratursökning och strukturering har skett successivt genom arbetets 
gång och gemensamt.  
 
 

Resul ta t  
 

Social kompetens  
Samtliga deltagare menar att social kompetens är något som är en av de största 
faktorerna för att lyckas som försäljare och de anser sig vara både sociala och 
utåtriktade som personer.  
 

”Det finns inga genvägar utan det viktigaste är ens sociala kompetens och 
personlighet” 

 
Den sociala kompetensen antar vissa är svårt att lära sig. Andra diskuterar att den 
sociala kompetensen kommer från personens bakgrund, så som uppväxt, omgivning 
och erfarenhet, men det måste falla sig naturligt i bemötandet av människor utan att 
vara ansträngt.  
 

Långsiktighet och förtroendeskapande 
En sak som deltagarna menar gjort dem till toppsäljare är deras syn på kundrelationer. 
De arbetar främst med att skapa långsiktiga relationer med kunderna för att de anser 
att detta i slutändan genererar bättre resultat. Alla deltagare har stort fokus på 
kundernas nöjdhet och strävar efter att få kundernas förtroende. Utan kundernas tillit 
så fungerar inte deras arbete och därför är samspelet med kunderna avgörande. De 
talar om att hitta en gemensam nämnare mellan dem och kunden, och denna 
gemensamma nämnare kan vara vad som helst och syftar till att bryta isen och skapa 
en början till en bra relation med kunden. För att finna kundens unika behov är det 
viktigt att ha ett öga för detaljer. För att skapa detta förtroende läggs stor vikt vid hur 
man säger något och inte vad man säger.  
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”Om kunden inte har förtroende så lyssnar de inte på en och då spelar det ingen 
roll vad man försöker sälja sedan – man kan säga att något är gratis, men de 
lyssnar ändå inte, för de har inget förtroende” 

 
Det är av stor betydelse att vara uppriktigt intresserad av vad kunden har att säga, 
annars finns det inte någon anledning att ställa frågor. För att skapa god relation till 
kunden understryks vikten av att inte vara rädd, utan att alltid ställa de frågor där ett 
genuint intresse finns. De flesta av deltagarna tycker att de är engagerade, hjälpsamma, 
drivna, pratglada, ärliga och att de har lätt för att få kontakt med andra människor. 
Vidare menar majoriteten att ett kännetecknande personlighetsdrag hos dem är att de 
är envisa och alltid har varit bra på att få sin vilja igenom.  

 
”Jag har alltid sålt på folk mina åsikter hela livet” 

 
Anpassning 

Samtliga deltagare lägger tonvikten på att vara en ”kameleont” och att läsa av signaler 
från kunden redan vid första tillfället, oavsett om det är en telefonkontakt eller ett 
personligt möte. Att analysera kunden och lägga sig på rätt nivå är nyckeln till att 
skapa ett förtroende, vilket i sin tur är nyckeln till att skapa en affär. Deltagarna 
använder sig inte av mallar för hur samtal och kontakt ska ske, utan samtliga anpassar 
sitt beteende och dialogen med kunden efter vilken typ av person kunden är. En av de 
intervjuade menar att denna kompetens är något som alla försäljare försöker utveckla 
varje dag, en annan menar att detta ska vara en naturlig del av ens personlighet, och är 
det inte det så är man ingen kameleont på riktigt. Samtliga betonar dock vikten av att, 
oavsett om det är naturligt eller inte, kunna läsa av kunden och möta kunden på 
respektive nivå. Ett par av deltagarna beskriver hur personlighetstyper kan delas in i 
olika färger och beskriver att dessa färger utgörs av röd; målinriktade, gul; mer 
avslappnade, grön; trevliga, sympatiska och blå; tänkare. En annan deltagare beskriver 
ett liknande system; Pådriviga Pia, Uttrycksfulle Uffe, Velige Vera och Analytiske 
Arne. Beroende av vilken personlighetskategori kunden tillhör så bemöts denne med 
motsvarande personlighetsstil. En av deltagarna berättar vidare att detta 
förhållningssätt är användbart i alla sammanhang och situationer.   

 
”Eftersom att kunden älskar sig själv bäst så är det bra om du är likadan” 

 
Vidare poängteras vikten av att anpassningen till kunden ska ske på ett ärligt sätt. En 
sak som togs upp var att beroende av vilken personlighetstyp kunden har så kan de ta 
fram de motsvarande egenskaperna hos sig själva, utan att behöva förställa sig på ett 
onaturligt sätt.  

 
”Om man spelar är det lätt att man blir synad och trasslar in sig i lögner, plocka 
fram de delar av dig själv som passar” 

 
Arbetssätt 

Hårt arbete 
Generellt sett är samtliga prestationsinriktade och arbetar hårt för att nå dit de vill. 
Några av deltagarna betonar vikten av att ha rätt inställning till arbetet för att lyckas 
prestera som säljare.  
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”Jag skulle aldrig någonsin tillåta mig själv att prestera under budget” 

 
Samtliga deltagare betonar det hårda arbete som krävs för att prestera bra. De 
beskriver en tuff bransch där det krävs viljestyrka och många arbetstimmar. 
Deltagarna kämpar med deadlines, kampen om att få in uppdrag/sälj och att kunna 
möta kundernas behov. Den hårda konkurrensen, som samtliga understryker, bidrar till 
det envisa och tidskrävande engagemang som ligger bakom bra resultat.  

 
"Det är en livsstil, man jobbar långa dagar och många dagar" 
 

Alla deltagare arbetar med provisionsbaserad lön och reglerar själva sin arbetsinsats, 
vilket innebär att lön och resultat har ett starkt samband med hur mycket tid de arbetar. 
På motsvarande sätt gör detta samband att det krävs stor involvering för att generera 
resultat överhuvudtaget. Deltagarna betonade detta och menar att inget kommer gratis. 

 
”Säljer man bra, tjänar man bra” 

 
Ett par av deltagarna beskriver att det krävdes mycket tid och arbete innan de kunde se 
resultat, och att den första tiden bestod i att arbeta mycket för nästan ingen utdelning 
alls. Här finns en tydlig skillnad mellan hur de beskriver sin första period, mot hur 
resterande del av deltagarna upplevde den. Några av deltagarna beskriver att deras 
arbete vände till det positiva efter en hårt arbetande första period, varav några av dem 
menar att detta skedde först efter 18 månader, och att de först då började leverera bra 
resultat. Vad gäller de resterande deltagarna så menar de att de levererade bra resultat 
redan från början. Anledningen till att de som presterade dåligt i början fortsatte trots 
detta, var att de innerst inne trodde på att de skulle klara det samt att de drevs av en 
vilja att bevisa för sig själva och sin omgivning att de skulle klara av det.  
 

Säljstil 
Deltagarna strävar efter att ha nöjda kunder som är återkommande oavsett deras typ av 
säljyrke och därför är servicen extremt viktig. För att skapa ett stort och rikt nätverk 
krävs ett stort engagemang. Ett par av de intervjuade beskriver att de genuint bryr sig 
om människor och att det skapar ett stort personligt engagemang. De ser sig själva 
som känslomänniskor och värnar om kundernas behov och om deras känslor. De 
menar att ödmjukhet leder till att vilja ge bra kundservice. Andra deltagare pratar 
också en del om ödmjukhet och menar att det är viktigt, men de syftar mer till ett 
bättre resultat än till empati med kunden. Majoriteten poängterar vikten av att vara en 
offensiv försäljare och att vara förmögen att, på ett effektivt sätt, både kunna sälja och 
sluta avtal.  

 
Samtliga ställer sig emot den nidbild som finns av försäljare och menar att de inte 
tycker om att ”kränga”, utan att sälja det som kunden de facto behöver. Några av 
deltagarna beskriver hur de ständigt är ute efter kvalité i sitt arbete, samt vikten av att 
inte lura kunderna.  

 
”Jag vill ses som en problemlösare, inte som en krängare” 
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De berättar att många kunder har en bild av, eller har personligen råkat ut för, 
försäljare som inte är ärliga i sitt arbetssätt och som hellre sluter affärer än att ta 
hänsyn till kundens behov. De menar att denna typ av försäljare inte har möjlighet att i 
längden prestera på bra nivåer, utan att de efter några år kommer ha förstört sitt rykte. 
De är mycket måna om att deras säljstil inte ska sammankopplas med denna bild av 
försäljare och är därför mycket noggranna i sitt arbete för att undvika detta.  Strävan är 
att sälja sådant som kunden efterfrågar och har ett faktiskt behov av, istället för att 
kunden köper något enbart på grund av att de har blivit övertalade att köpa det.  

 
För att kunna sälja på detta sätt menar de att det är viktigt att skapa en genuin och ärlig 
relation till kunden och att alltid göra det som är bäst för kunden. Efter att ha lärt 
känna kunden skapas förutsättning att kunna identifiera behovet och därefter kunna 
erbjuda den bästa lösningen.  

 
”Find out what they want, go and get it for them” 

 
Struktur 

Olika arbetssätt gestaltas där det bland annat betonas en offensiv och snabb försäljning 
där fokusering ligger vid att göra affären direkt på plats. Några understryker struktur i 
arbetet och menar att utan planering skulle allt fallera. De kontrollerar dagligen vad 
som ska göras inför nästkommande dag, vecka, månad och vissa fall även år. Trots att 
struktur är en viktig del i arbetssättet så är även flexibilitet nödvändigt för att kunna 
planera om, då dagarna i denna bransch fort kan ändras till utseendet. Ett par andra 
deltagare gav en annan bild, istället berättade de om brist på struktur där ordning och 
reda får stå åt sidan, där istället att leverera står i fokus, snarare än hur detta görs. 

 
”Jag har struktur i hjärnan med runtomkring mig har det varit kaos och helvete” 

 
Stress 

De flesta av de intervjuade menar att de lever i sitt arbete men poängterar att detta inte 
skapar stress eftersom de tycker att arbetet är så pass roligt och en deltagare beskriver 
detta som en livsstil. Eftersom arbetet anses vara så pass intressant och roligt så blir 
det till ett fritidsintresse men samtidigt nämndes vikten av att koppla bort arbetet på 
fritiden för att orka och inte bli alltför stressad.  

 
”Skörda när du kan och koppla av när du kan” 

 
Eftersom säljarbetet oftast innebär långa arbetsdagar och hårt arbete så uttalar en del 
deltagare att stress är något som inte går att undvika. De betonar dock skillnaden 
mellan positiv och negativ stress, där den positiva stressen uttrycker sig i att det alltid 
är mycket att göra och att den negativa stressen uppkommer då det är sämre marknad 
och mindre att göra. Alla menar att de till sin natur är personer som gillar när det är 
mycket att göra och att stress och hög belastning bidrar till att de presterar och inte 
tröttnar på arbetet. I och med att stress är ett vanligt inslag i arbetet så medför det att 
deltagarna stundtals inte upplever stress på grund av att det höga tempot har gjort dem 
fartblinda. Skillnad läggs vid att ha mycket att göra och att vara stressad.  
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”Har du koll även om du har mycket så är det okej, men så fort du halkar efter 
och måste släcka bränder så blir du stressad” 
 
Mål  

För att klara av arbetet som försäljare framhävs vikten av att ha mål att sträva efter. De 
menar att all deras försäljning är baserad på mål och utan mål fungerar varken deras 
liv eller arbete. Att ha delmål är viktigt och de sätter upp mål för till exempel året, 
månaden, veckan och dagen. Dessa mål strävar de dagligen efter och det gör att de vet 
vart de ska och vad de vill. Det påpekas att de i stort sett alltid uppfyllt sina mål men 
att det funnits mindre delmål som inte blivit uppfyllda vilket då har skapat en 
frustration. De beskriver att de är effektiva och fokuserade på vad de gör och menar att 
inställningen till arbetet är viktigt.  

 
"Jag tror att man måste vara sjukt målinriktad, väldigt driven och ha viljan att 
prestera." 

 
De mål som diskuteras är delvis de som sätts i arbetet. Dessa uttrycks dels genom att 
de erhåller mål från sina respektive chefer på arbetet, samt att de sätter upp personliga 
mål som de strävar efter att nå. De personliga målen omfattar såväl arbetsrelaterade 
mål som privata.  

 
”Jag kan inte bara bli godkänd, jag vill ha högsta betyg när det gäller jobb” 

 
Ledarskap 

En förutsättning för att kunna prestera på en hög nivå är betydelsen av ett bra 
ledarskap. Stöttning och feedback från ledare har hög relevans för att skapa en lyckad 
karriär. En bra ledare beskrivs som en person som är lyhörd, ger uppmuntran, har 
humor och utstrålar värme, vilket skapar kreativitet och innovativt tänkande. Det ska 
vara högt i tak mellan chef och medarbetare och ledarskapet ska vara individanpassat 
med en öppen dialog.  

 
”Jag motiveras inte av personer som säger ’jag är din chef, jag bestämmer’”  

 
Motivation 

Att ha roligt i sitt arbete 
Att arbetet är roligt framhålls som den främsta anledningen till varför deltagarna 
tycker om att arbeta med försäljning och som förklaring till varför det går så bra för 
dem. De menar att om arbetet inte är roligt så är det svårt att prestera bra. Vissa menar 
att de inte skulle kunna arbeta med något om de inte fann glädje i det, och poängterar 
ytterligare vikten av att trivas samt att det är den främsta drivkraften till att prestera.  

 
”Den allra viktigaste delen är att alltid tycka att det är roligt att gå till jobbet, är 
det inte roligt så kommer du inte göra några resultat ändå” 

 
En deltagare menar att de som lyckas bli toppsäljare är de som har hjärta och själ i 
arbetet, som genuint tycker att säljarbetet är roligt. En annan deltagare berättar att 
ingen toppsäljare rimligtvis kan drivas av pengar utan drivkraften är att älska sitt 
arbete och att brinna för att sälja.  
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”För en duktig säljare så är livet alltid underbart och även om det är åt helvete så 
finns det något visst i den stunden som man kan lära sig något av. För livet är 
egentligen ganska underbart” 

 
Några av deltagarna beskriver att de alltid har tyckt om att sälja och att de fortfarande 
gör det, och menar att de som inte gör det varken kommer bli framgångsrika inom 
yrket eller överhuvudtaget fortsätta med försäljning. Den positiva inställningen till 
säljyrket har inte varit självklar för alla deltagare från början, utan den har successivt 
vuxit fram för vissa. 

 
Frihet under ansvar 

Samtliga deltagare redogör för det positiva med den flexibilitet som detta arbete 
medför. Friheten att utifrån en utsatt budget själv kunna planera sitt arbete är en stark 
bidragande orsak till att de valt att arbeta med detta. Detta medför att möjligheten till 
att arbeta mycket och därmed tjäna mycket pengar finns, vilket ligger under deras eget 
ansvar.  

 
”Friheten och möjligheten att borra ned huvudet och tjäna pengar” 

 
Följden av denna frihet är ett självständigt arbete som leder till att man måste vara 
beredd på att arbeta ensam och själv bära ansvaret.  

 
”Det är en enmansshow, allt står och faller på en själv” 

 
Möjlighet till utveckling 

Majoriteten av deltagarna nämner att strävan efter att hela tiden utvecklas och bli 
bättre är en viktig del i deras arbete. De har inställningen att man aldrig blir färdiglärd 
i yrket utan att man hela tiden kan utvecklas. Personlig utveckling betonas som en 
stark motivator och det framhålls att utvecklingsmöjligheterna inom försäljning är 
oändliga och därför blir ingen fullärd utan alla kan bli bättre på vad de gör. Ett par av 
deltagarna skiljer sig från de andra då de poängterar att de inte ser sig själva som 
toppsäljare då de alltid jämför sig med de som är ännu bättre för att hela tiden sträva 
framåt i utvecklingen. Stort fokus ligger på vad de kan förbättra och de berättar att de 
alla är självkritiska. En deltagare berättar om strävan efter att alltid prestera högre än 
de uppsatta målen medan en annan talar om vikten av att vara lyhörd och lära sig av 
andra erfarna och duktiga försäljare. För att utvecklas poängteras självrannsakan, som 
sker löpande i deras arbete, vilket tar större plats i sämre tider då de försöker hitta 
tillbaka till det bättre.  
 

"Jag analyserar mig själv jättemycket varje dag och är väldigt självkritisk" 
 
Utmaningar i arbetet 

En annan punkt som deltagarna poängterar när det gäller vad som gör dem till 
toppsäljare är frestelsen efter utmaningar. Istället för att bli rädda för utmaningar så 
motiveras de av dessa och tycker det är roligt. Om vardagen blir för enkel så tröttnar 
de, då de är ute efter utmaningar. En del beskriver att de är rastlösa som personer och 
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hur de ständigt vill vidare och utvecklas, och att när arbetet går på rutin och går 
långsamt blir arbetet alltså tråkigt.  
 

"Jag är sugen på att vara bäst och synas och tjäna pengar och ja..allting." 
 

Några av dem framhöll att det är strävan att vinna tävlingar och ligga bra till på 
försäljningslistorna som den främsta drivkraften till att prestera bra. De beskriver hur 
företagen de arbetar för anordnar tävlingar där de har möjlighet att bli månadens, 
kvartalets eller årets försäljare och att det är tävlingarna som motiverar dem att 
prestera bra.  
 

"Jag måste ju vinna över alla andra och kommer det in en ny måste jag ju tävla 
mot honom."  

 
Några av deltagarna menar att deras vilja att bli bäst varit en del av hur de varit hela 
livet, och att detta synts i deras privatliv sedan de var små. Som exempel beskriver en 
deltagare en uppväxt som bestod av en stor familj med högpresterande syskon vilket 
formade en person som ständigt strävar efter att prestera och vinna över andra för att få 
uppmärksamhet och synas.  

 
”Du kan bara vara bäst om du har slagit alla andra”  

 
Även om de andra inte beskriver hur drivkraften efter att vinna tävlingar uppkom, så 
berättar de hur de jämför sig med andra, och även att de ständigt strävar efter att bli 
bättre. Dock skiljer sig deras meningar när det handlar om i vilken riktning denna 
tävlingsinriktning syftar till. En åsikt var att tävlandet sker hela tiden och med alla, 
medan en annan var att en försäljare ska tycka om tävlingar men att man inte kan vara 
tävlingsinriktad hela tiden för att det tar för mycket energi. En tredje åsikt var att 
tävlingar inte utförs mot andra utan enbart mot sig själv och mot sina egna uppsatta 
mål. Vilket ställer sig som motsats till en annan uppfattning som var att tävlandet 
handlar om att vinna över andra, att komma framåt och ständigt utmana både sig själv 
och andra. 

 
”Märker jag att någon lägger sig bakom mig så måste jag ju trycka på lite extra” 

 
Ytterligare en annan mening var att tävlingar i sig fyller ett stort syfte då de efter ett 
tag som högpresterande försäljare, som tjänar mycket pengar, förlorar uppfattningen 
om pengar och istället söker andra motivatorer.  
 

Pengar 
Drivkraften bakom deras vilja att prestera var för samtliga deltagare till en början 
starkt korrelerat med pengar, då samtliga uttrycker hur detta var en bidragande orsak 
till att de ville arbeta med provisionsbaserad försäljning från början.  

 
”Är det ett provisionsbaserat jobb så går det inte att komma ifrån att det man gör 
till 99 % handlar om att tjäna pengar” 
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Med det sagt poängteras dock att detta inte är den viktigaste drivkraften idag, då det i 
takt med den ekonomiska stabiliteten har blivit ett mindre viktigt incitament. Nu ses 
pengarna istället som en bonus och det viktigaste idag handlar istället om att hitta 
något de trivs med att göra och vad de vill ha ut av livet, och hur andra motivatorer 
(exempelvis utmaningar, utveckling och bekräftelse) har kommit att ersätta pengar 
som drivkraft. Deltagarna har alla samma åsikt och beskriver hur de i början av sina 
karriärer ansåg att pengar var viktigt, men att det idag inte längre handlar om det. En 
brytpunkt som påtalas är bildandet av familj medan en annan menar att det handlar om 
mognad i sin karriär. Samtliga menar att bra resultat är viktigt, mer än den monetära 
belöningen. Någonting som berättas är att i början var det dels att tjäna pengar och 
dels att bli lika duktig som sina kollegor som var drivkraften. Idag finns inte samma 
hunger efter att tjäna pengar och det är inte lika viktigt längre. Dock lever fortfarande 
denna drivkraft kvar och att ha koll på försäljningssiffror är en del av vardagen.  

 
"Man går in varje dag och kollar listorna och vill vinna" 

 
Självkänsla 
Att säljarbetet baseras på individens egen prestation medför olika tankar kring 
arbetssättet. Alla deltagare i studien anser att det är viktigt att prestera på arbetet just 
eftersom det bara är de själva som kan påverka resultatet. Att ta egna beslut, ha eget 
ansvar och ha kontroll är något som alla eftersträvar. Några av deltagarna som inte 
presterat bra från början menar att det vände då de kände att de hade kontroll över 
arbetet. De beskriver alla en frustration vid motgångar och poängterar vikten av att 
rannsaka sig själv och sin prestation. Detta för att både se vad som gick fel och kunna 
utvecklas till en ännu bättre försäljare. Vissa deltagare menar att enstaka dagar där de 
inte presterar inte påverkar dem eftersom man inom försäljning måste kunna hantera 
avvisningar, då det hör till arbetet. Det är viktigt att skilja på de misslyckade 
prestationerna som beror på dem själva och deras säljarbete, mot andra faktorer utifrån 
som gjort att de inte presterat bra. Dessa andra faktorer kan exempelvis vara kunden, 
produkten, situationen, marknaden med mera. Att säljarbetet fått ett dåligt rykte har 
inneburit många nedvärderande kommentarer och situationer, och en del av deltagarna 
menar att även detta medfört vikten av att kunna släppa det negativa för annars 
påverkar det säljarbetet negativt. Att få feedback är även en central del för att 
utvecklas och som försäljare krävs lyhördhet och att kunna hantera kritik utan att 
påverkas negativt.  

 
”Man får tänka att det skapar möjligheter till att bli ännu bättre” 

 
Deltagarna poängterar att de som försäljare måste ha tillit till sig själva för att få 
kunden att känna tillit, vilket är viktigt för att bli en toppsäljare. En deltagare 
poängterar extra att tron på produkten och på sin egen förmåga är avgörande för att 
leverera på en nivå av en toppsäljare. Att vara trygg i sig själv och i sin säljroll är 
något som kommit utav erfarenhet, beskrivs vidare, samt att i takt med att dessa 
egenskaper infunnit sig så har resultaten blivit bättre. Vidare beskrivs av några att de i 
början av karriären hade dålig självkänsla, och hur de då tog nekande besked som 
mycket större personliga nederlag än vad de gör idag. De var otroligt 
uppmärksamhetssökande och deras säljarbete handlade då om att få beröm och 
bekräftelse. Idag finns en större trygghet i dem själva, vilket de anser vara en 
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mognadsprocess, och nu har de hittat lugnet och sin nivå. Nu handlar det istället mer 
om prestige inför sig själv istället för att försöka imponera på andra. En annan bild 
som gestaltas, där prestationen till en början var dålig, är att självförtroendet kom efter 
lyckade prestationer. De första misslyckade prestationerna togs personligen men det 
fanns hela tiden en vilja att prestera högre. Viljan att fortsätta kämpa trots motgångar 
var att bevisa för både sig själv och andra att det skulle komma att fungera. Nu har 
deltagarna högt självförtroende och vet om att de är attraktiva på arbetsmarknaden. De 
älskar det de arbetar med och känner sig glada efter en lyckad prestation.  

 
”Som säljare så tänker jag alltid att ’det finns ingen annan säljare som är bättre 
än vad jag är’, men det är klart att det finns det, men i mitt huvud gör det inte 
det” 

 
Samtidigt poängteras dock vikten av bekräftelse i arbetet, både från kollegor, kunder 
och det företag deltagarna arbetar för. Majoriteten menar att bekräftelse är en mänsklig 
egenskap och att alla drivs av att få beröm och bekräftelse, fast vissa mer än andra. 
Bekräftelse är centralt inom säljbranschen och några av deltagarna berättar att deras 
ego får mycket beröm inom säljyrket. De ser bekräftelsen som något som leder dem 
framåt och menar att får de veta att de gjort ett bra arbete så vill de fortsätta att göra ett 
ännu bättre arbete. Deltagarna påstår att alla människor uppskattar beröm och positiva 
kommentarer, och i grunden vill människan känna sig fri och behövd. Denna 
inställning gör att bekräftelse blir så pass viktigt för dem. Några av deltagarna berättar 
dock hur de tar åt sig personligt vid en misslyckad prestation och hur det kan vara 
svårt att skilja på prestation och person. De lever på kicken som de får när det går bra, 
samtidigt som de beskriver att de mår dåligt psykiskt av att inte leverera bra resultat.  

 
Några deltagare beskriver hur dåliga prestationer leder till minskad energi och lust. En 
del av deltagarna menar att de ältar misslyckade prestationer under en längre tid och 
en deltagare beskriver att dåliga prestationer kan te sig i form av en lättare depression 
under en till två veckors tid. De är alla medvetna om att misslyckanden inte bör tas 
personligt men anser ändå att det är detta engagemang som gör att de presterar så bra. 
De strävar hela tiden efter bra resultat och menar att om de inte levererar så har de 
missgynnat både sig själva och sitt företag. Många av deltagarna tycker inte att det 
räcker med att prestera till utsatt budget utan de vill alltid prestera över. De ställer 
höga krav på sig själva och är egentligen aldrig nöjda utan vill alltid prestera mer än de 
gör. En syn på prestation är att likställa att lyckas på arbetet med att lyckas som 
människa, och motsatsvis så innebär misslyckanden på arbetet misslyckanden som 
människa.  

 
”Det finns inget alternativ än att prestera bra för att jag ska må bra” 

 
 

Diskussion 
 
Syftet med studien var att få en djupare förståelse för vad toppsäljare själva anser vara 
orsaker till att de lyckas bättre än andra. De intervjuade är eniga om vissa faktorer som 
krävs för att bli en toppsäljare. De beskriver bland annat att det handlar mycket om 
vilken inställning som finns till arbetet. Det krävs hårt arbete, en vilja att arbeta med 
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försäljning och ett genuint engagemang. Ett viktigt villkor för att bli toppsäljare är att 
genuint tro på den produkt eller tjänst som säljs, det måste med andra ord finnas 
ärlighet i arbetet för att lyckas. Majoriteten av de intervjuade anser att alla kan bli 
toppsäljare och menar att alla människor kan sälja, men att alla inte vill det. Andra 
menar istället att rätt förutsättningar krävs för att bli en toppsäljare och därför kan inte 
alla bli det. De intervjuade är överens om att toppsäljare måste ha vissa personliga 
egenskaper, bland annat social kompetens. Deltagarnas självkänsla uttrycker sig på 
skiljaktiga sätt och beskrivs av vissa ha blivit bättre med tiden. Prestationer betyder 
mycket för deltagarna och misslyckanden tas oftast väldigt hårt. Resultatet visar att 
deltagarnas motivation till en början bestod av pengar men att den nu har övergått till 
ett personligt intresse. Deltagarna beskriver att de drivs av olika faktorer men är 
överens om att strävan efter att bli bäst är en stor motivator i deras arbete. 

 
Utmaningar leder till utveckling 
En sak som binder samman deltagarna är deras strävan efter utmaningar och 
utveckling i arbetet. De är av åsikten att en försäljare aldrig blir färdiglärd i yrket utan 
hela tiden kan utvecklas och därför är personlig utveckling en stark motivator. 
Gällande utmaningar så beskrivs dessa som något eftersträvansvärt då deltagarna 
uttrycker en uppskattning till att utmana sig själva vilket de menar även ligger till 
grund för deras personliga utveckling. I enighet med Lens och Rand (1999) och även 
Deci och Ryan (2000), ser vi denna drivkraft som inre motivation då denna önskan 
efter utveckling och utmaningar är något som skapat ett genuint engagemang i deras 
arbete. Deltagarna visar ett gediget intresse inför försäljningsarbetet och hur de 
identifierar sig med sin yrkesroll, vilket enligt SDT tillfredsställer inre behov och 
därför skapar inre motivation (Deci & Ryan, 2000). En av de främsta anledningarna 
till att deltagarna blivit toppsäljare, enligt dem själva, är att de tycker 
försäljningsarbetet är roligt och de finner glädje i arbetet. Vidare beskrivs vikten av att 
trivas på arbetet för att fortsätta långsiktigt. Deltagarna beskriver en innerlig 
uppskattning inför arbetet och menar att om de inte skulle känt detta så skulle de inte 
blivit så framgångsrika. Detta sammantaget med att de söker utmaningar som speglar 
deras intresse samt utveckling vittnar om inre motivation (Reeve, 2009). Om arbetet 
blir för enkelt beskriver deltagarna att de tröttnar och därför söker de efter svårare 
utmaningar. Resultatet uppvisar egenskaper såsom uthållighet, kreativitet och 
flexibilitet. Även dessa egenskaper tyder på inre motivation, vilket är att föredra då 
bland annat möjlighet till personlig utveckling och lärande ökar (Deci & Ryan, 2000). 

 
Engagemang skapar motivation 
Intresset och glädjen inför arbetet som deltagarna beskriver i denna studie kan 
relateras till teorin om den optimala upplevelsen, vilken Csikszentmihaly (2003) kallar 
”flow”. Deltagarna beskriver vikten av att ha uppsatta mål att sträva efter för att uppnå 
det resultat som eftersträvas. De menar att mål skapar effektivitet och fokusering, 
vilket kan relateras till den teori om flow som Csikszentmihaly (2003) utvecklat, då 
arbetet förflyter utan problem och leder till lyckade resultat. Dock kan inte resultatet 
från studien till fullo förklaras med denna teori då den beskriver hur individen inte 
söker belöning när de befinner sig i ett stadium av flow, eftersom belöning för 
deltagarna är ett viktigt incitament. Följden av detta är att deltagarna även drivs av 
yttre motivation då de värdesätter yttre belöningar trots deras gedigna engagemang. 
Denna yttre motivation beskriver den sista delen i SDT som kallas integrerad reglering 
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då den ligger närmst inre motivation i skalan av självbestämmande (Deci & Ryan, 
2000). Exempel på yttre belöningar som beskrivs i resultatet som starka motivatorer är 
att vinna tävlingar och ligga bäst till på försäljningslistor. Resultatet visar skilda 
meningar kring hur denna drivkraft yttrar sig då en åsikt är att tävlandet sker gentemot 
alla, medan en annan åsikt är att tävlandet är centrerat till den egna personen för att 
utvecklas. Detta tyder på att vissa deltagare drivs av inre motivatorer och andra av 
yttre, även om motivationen till viss del är likartad. 

 
Pengar som motivator 
Anledningen till att tävlingar är en viktig motivator är på grund av att pengar inte 
längre räcker som enskild motivator. Till en början bestod deltagarnas motivation 
främst av pengar men när de började erhålla hög inkomst förlorade de uppfattningen 
om pengarnas värde och det blev inte längre lika betydelsefullt. Denna förändring kan 
förklaras med tvåfaktorteorin då pengar anses vara en hygienfaktor (Herzberg, 1966). 
Även Ullsten betonar att den monetära yttre belöningen i slutändan blir mindre 
betydelsefull om inre motivation finns (Göteborg-Posten, 2011, 17 februari). Detta står 
i motsats till ståndpunkten som Wiley (1997) har då hon menar att pengar alltid är en 
stark drivkraft för individen då andra behov kan tillfredsställas med pengars hjälp. 
Möjligheten att få bestämma och själv ha kontroll beskrivs vara viktigt för deltagarna 
och därför uppskattar de att arbeta med ett provisionsbaserat lönesystem. Detta styrks 
av Luthans & Stajkovik, (2001) som är inne på samma tråd då de menar att lön är ett 
viktigt incitament varpå ett provisionsbaserat lönesystem är mest effektivt. Enligt 
Reeve (2009) krävs hög grad av självbestämmande i en aktivitet för att uppfylla det 
grundläggande psykologiska behovet autonomi. Därför kan ett provisionsbaserat 
lönesystem, som i grunden handlar om en yttre motivator (pengar), även anses främja 
individens inre behov, och därmed även fungera som en inre motivation. Upplevelsen 
av kontroll i en aktivitet kan även vara ett uttryck för harmonisk passion då individen 
själv får styra handlingen (Vallernad, 2012). Detta kan också ses utifrån SDT då Deci 
och Ryan (2000) menar att pengar är en extern motivator, men diskuterar vidare att ju 
mer en individ får vara med att påverka och bestämma, desto mer internaliserad blir 
motivationen. Ett provisionsbaserat lönesystem kan därför ändå vara en bra inre 
motivator för deltagarna då de har beskrivit deras positiva syn av ett provisionsbaserat 
lönesystem tack vare att de får vara med att bestämma och påverka sitt arbete. Hur 
motivationen kommer att te sig anser vi är beroende av individens syn på arbetet och 
på individens känsla och motiv gentemot arbetet.  
 
Ledarskapets betydelse 
Något annat som uttrycks är behovet av att själv få bestämma även när det gäller 
ledarskap. Deltagarna understryker betydelsen av ett bra ledarskap där de får feedback 
och stöttning samt arbetar med frihet under ansvar. Samtidigt är en viktig del i 
ledarskapet att förtroende ges till dem så de själva får kontrollera sin arbetsinsats. De 
menar att detta skapar ett innovativt tankesätt som hjälpt och fortsätter hjälpa dem på 
vägen mot att bli toppsäljare. Detta resultat kan relateras till Churchill et al. (1985) 
som har visat att självbestämmande är en central del i försäljningsarbetet och något 
som skiljer arbetet från andra yrken. 
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Hårt arbete genererar bra resultat 
Deltagarna uttrycker att hårt arbete krävs för att lyckas generera bra resultat, vilket 
Colvin (2006) också poängterar. Resultatet skiljer sig från Colvins resonemang 
beträffande de många års erfarenhet som krävs för att framgångsrikt prestera, då 
deltagarna i studien visar att bra resultat kan erhållas tidigt i karriären. Likhet kan 
urskiljas då både deltagarna och Colvin menar att utvärdering av prestationer är 
nödvändigt och en naturlig del i det hårda arbetet för att utvecklas och bli bättre. 
Deltagarna menar att självrannsakan är en viktig del i arbetet för att möjliggöra 
utvärdering av sin prestation för att utvecklas. De menar att det är denna inställning 
och vilja som har gjort dem till toppsäljare eftersom de hela tiden behöver kämpa samt 
att de aldrig ger upp. 

 
Försäljarnas personlighetsegenskaper 
Resultatet tyder på att det finns vissa personlighetsdrag som är gemensamma för 
deltagarna. Samtliga har anlag för hög grad av öppenhet då de bland annat är öppna 
inför de utmaningar som arbetet medför. Vidare upplever alla inneha en hög grad av 
egenskapen samvetsgrannhet, vilket inkluderar att de är självdisciplinerade, 
plikttrogna, målinriktade och planerande. Gällande självdisciplin beskrivs detta vara 
grundläggande då deltagarna är eniga om att arbetet innebär ett enväldigt ansvar för att 
generera bra resultat. Vidare betonas vikten av vara plikttrogen och målinriktad. 
Ytterligare ett personlighetsdrag som är tydligt överensstämmande mellan deltagarna 
är hög grad av extraversion, där egenskaper i form av social kompetens, självsäkerhet 
samt att vara energisk är framträdande. Deltagarna visar även hög grad av 
vänlighet/värme, vilket inbegriper egenskaper såsom medkännande och 
samarbetsvillighet. Vad anbelangar medkännande så menar samtliga i studien att det är 
en egenskap som är av vikt i relation till kunden, samtliga betonar betydelsen av att 
skapa tillit och god relation till kunden. Vad gäller samarbetsvillighet nämns det inte 
exklusivt, utan istället antyder flera att motsatt förhållande föreligger; att arbetet är en 
enmansshow och de resultat som de genererar endast är beroende av deras enskilda 
insatts. Dock görs distinktion mellan detta vad gäller samarbete med kunden, då det 
nämns att god relation till kunden är en förutsättning för att skapa affärer. Vår tolkning 
av detta är att åtskillnad beträffande samarbete föreligger där samarbetet med kollegor 
är mindre omfattande, medan samarbetet med kund är grundläggande för att skapa 
goda resultat.  Gällande graden av neuroticism (Cartell et al., 1970), så kännetecknas 
inte några i studien av dessa karaktärsdrag. Några nämner att då det går sämre så har 
de upplevt en mindre form av depression, men det var inte ett övergripande tillstånd 
eller något grundläggande personlighetsdrag hos dem. Vänskaplighet och potens är 
personlighetsegenskaper som resultatet uppvisar. Två tydligt framträdande 
personlighetsegenskaper i resultatet är plikttrogenhet och prestationsinriktning. Dessa 
egenskaper passar in i den vidareutveckling av Big Five som Hough (1992) har 
presenterat.  

 
Vad gäller de studier av kommunikationsbeteenden som presenterats är det tydligt 
utifrån resultatet att samtliga deltagare upplever sig besitta starka drag av 
kommunikationsbeteendet som beskriver Uttrycksfulle Uffe (Ohlsson, 2004). Detta är 
tydligt då samtliga till sin karaktär uppfattar sig vara som öppna och bestämda, och 
därtill självsäkra, kommunikativa och att de agerar snabbt mellan tanke och handling. 
Vidare uppfattar samtliga deltagare sig själva som flexibla, nyfikna och engagerade, 
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samt socialt kompetenta. Deltagarna beskriver sig som drivna, pratglada samt att de 
lätt får kontakt med andra människor. De innehar samtidigt till viss del även 
karaktärsdrag från Pådriviga Pia. Samtliga vill gärna ta kommando, styra sitt arbete, är 
uppenbart bra på att argumentera och få sin vilja igenom. Vidare kännetecknas detta 
personlighetsdrag av effektivitet, målfokusering samt initiativtagande, vilket är 
egenskaper som samtliga påvisar. Till störst del beskriver deltagarna sig själva dock i 
enighet med den förre personlighetsegenskapen, då de ytterligare beskriver hur de 
kännetecknas av rastlöshet och att de ständigt vill utvecklas och gå vidare, samt att de 
lätt blir uttråkade om arbetet går rutinmässigt eller för långsamt. Samtliga betonar 
vikten av att vara glad, positiv och öppen gentemot andra människor. Den 
fundamentala skillnaden mellan Uttrycksfulle Uffe och Pådriviga Pia är dock att den 
förste är öppen och bestämd, medan den senare är reserverad och bestämd i sin natur. 
Detta innebär att deltagarna i större utsträckning stämmer överens med Uttrycksfulle 
Uffe då deras grundläggande karaktärsdrag anses vara öppenhet och bestämdhet 
(Ohlsson, 2004). 
 
Vikten av att vara socialt kompetent 
Deltagarnas sociala kompetens är det som främst förenar dem då samtliga framhäver 
vikten av detta, vilket ligger i linje med vad Ullsten beskriver som en grundläggande 
egenskap hos toppsäljare. Att lyssna på kunden och ha förståelse för kundens behov är 
något som både deltagarna och Ullsten ser som det viktigaste i den sociala 
kompetensen när det gäller försäljningsarbetet (Göteborg-Posten, 2011, 17 februari). 
Deltagarna anser att social kompetens är ett naturligt personlighetsdrag som inte går 
att lära sig, men i enlighet med Jacquemot (2011) och Colvin (2006) menar deltagarna 
att det genom övning går att förbättra kompetensen. 

 
Värdet av goda kundrelationer 
I resultatet framgår det tydligt hur mycket deltagarna värdesätter kundrelationer och de 
menar att detta är en av anledningarna till att de är toppsäljare. En toppsäljare avslutar 
fler affärer och har ett målstyrt arbetssätt. De arbetar långsiktigt och förstår hur viktigt 
det är med kundrelationer istället för att arbeta snabbt med kortsiktiga mål och 
kundrelationer. Det finns i resultatet en stark åsikt angående den generella synen som 
människor har på försäljare. Denna bild beskrivs som negativ och därför berättar 
deltagarna att de försöker skilja sig från denna stereotypa försäljare genom att vara ute 
efter kvalité i sitt arbete. Arbetssättet som gestaltas är att vara lugn och skapa tillit hos 
kunden. För att få detta förtroende visas stort engagemang och intresse gentemot 
kunden. Lyhördhet och att fråga mycket är viktiga ingredienser i arbetssättet. 
Deltagarna beskriver sig själva som kreativa och berättar att de sällan använder sig av 
mallar i arbetet utan anpassar sitt beteende utifrån situationen. Denna anpassning kan 
även sammankopplas med de olika personlighetstyper som Ohlsson (2004) diskuterat. 
Resultatet visar att deltagarna är kameleonter i sitt arbetssätt och kan därför justera sin 
personlighetsstil utifrån den typ kunden är. Toppsäljarna menar att detta ska skapa 
nöjda kunder och långsiktiga förhållanden som resulterar i bättre resultat. 
 
Att skilja arbete från fritid 
En sak som skiljer deltagarna åt är hur deras personlighet gestaltas på arbetet 
respektive på fritiden, då några deltagare beskriver sig som samma person medan 
några gör en tydlig distinktion mellan sin arbetsroll och sin fritidsperson. Detta kan 
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bero på skillnad i vilken fas deltagarna befinner sig i livet. De deltagare som gör tydlig 
distinktion mellan rollerna betonar vikten av detta på grund av familjesituation med 
barn, medan andra deltagare inte har samma livssituation varpå denna distinktion inte 
är av samma vikt. En skillnad görs beträffande struktur mellan deltagarna då 
majoriteten värdesätter struktur i sitt arbete, medan några inte gör det. Majoriteten 
menar att strukturering och planering är grundläggande och förklarar hur deras arbete 
inte skulle fungera utan detta. Andra förklarar hur deras arbetssätt brister i struktur, 
men menar att så länge de genererar bra resultat så spelar det ingen roll hur vägen dit 
ser ut. Detta tydliggör skillnaden i deltagarnas individuella personlighet och hur detta 
speglar deras olika arbetssätt.  
 
Trots att deltagarna beskriver hur de upplever arbetet som roligt och genuint intressant 
så betonar de vikten av att koppla ifrån arbetet på fritiden för att undvika stress. Allvin 
et al. (2005) menar att det kommit att utformas en ny typ av arbetsform där tid för 
arbete respektive tid för fritid kommit att bli mer flytande och menar att det är viktigt 
att kunna sätta gränser och koppla ifrån arbetet under fritiden. Deltagarnas beskrivning 
av deras arbetsförhållanden tyder på denna nya typ av arbetsform då de beskriver hur 
de lever för sitt arbete och även ser arbetet som ett fritidsintresse. Resultatet visar på 
två sidor gällande stress där deltagarna och ena sidan berättar att stress inte är ett 
problem då de brinner för sitt arbete, medan de och andra sidan förklarar att stress är 
en oundviklig faktor i säljarbetet. Deltagarnas upplevelse av stress stämmer överens 
med Lazarus och Folkman (1984) som menar att individer är olika mottagliga för 
stress och kan reagera olika på samma typ av situation. Deltagarna är personer som 
tycker om när det är mycket och göra och menar att denna typ av stress är positiv. 
Lundberg (2005) förklarar att hög belastning kan vara prestationshöjande och 
effektiviserande, vilket verkar stämma in på deltagarna. Dock betonar Lundberg vikten 
av vila efter den höga belastningen och menar att de positiva effekterna endast kan 
kvarstå en kortare period och därefter följer negativa hälsoeffekter. Detta håller inte 
deltagarna med om då de menar att det är en livsstil som får dem att fortsätta att 
prestera på topp även långsiktigt och de gör skillnad på att ha mycket att göra och att 
vara stressad. Stressupplevelsen för deltagarna är tvärtom det Lundberg talar om då de 
istället menar att de upplever negativ stress då marknaden är lugn och de har lite att 
göra. 
 
Försäljarnas självkänsla 
I resultatet framgår olika meningar kring deltagarnas självkänsla. De poängterar vikten 
av att prestera då deras arbete är baserat på deras enskilda prestationer. Vid 
misslyckade prestationer upplever alla frustration, men det föreligger delade meningar 
kring hur mycket det påverkar de olika försäljarna. Vissa menar att det är av stor vikt 
att kunna skilja på personliga misslyckanden och misslyckanden som inte går att 
påverka, medan andra anser att varje misslyckande är personligt grundat. Vinchur et 
al. (1998) anser att det är grundläggande att en försäljare har förmåga att kunna 
hantera avvisningar på ett bra sätt för att kunna bli en toppsäljare. Utifrån definitionen 
av självkänsla av Crocker och Wolf (2001) så skulle de deltagare som tog på sig varje 
misslyckande personligen ha en villkorlig självkänsla där prestationer väger upp för en 
låg grundläggande självkänsla. Utifrån detta perspektiv så har dessa deltagare en 
instabil och ohälsosam självkänsla som lätt pendlar mellan högt och lågt. Resultatet 
tyder dock inte på några hälsoförödande effekter men det beskrivs dock en upplevelse 
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av depression och minskad livsglädje vid en misslyckad prestation, vilket även det 
tyder på en villkorlig självkänsla (Crocker et al., 2003). De deltagare som beskriver en 
strävan efter lyckade prestationer men som skiljer mellan prestation och person har 
enligt Johnson och Forsman (1995) en hög grundläggande självkänsla vilket gör att de 
inte påverkas i samma utsträckning som resterande deltagare av misslyckade 
prestationer. Samtidigt poängterar deltagarna att bekräftelse är viktigt i deras arbete 
och de menar vidare att känslan av att vara fri, behövd och få beröm är en mänsklig 
egenskap. Det som beskrivs är i enighet med det resonemang som Reeve (2009) för 
kring det grundläggande psykologiska behovet tillhörighet. Reeve menar även att olika 
miljöer styrker människors behov på olika sätt och att individer dras till situationer där 
behoven främjas. Resultatet visar bland annat att deltagarna har ett stort behov av 
tillhörighet och socialt umgänge, och det kan vara en av anledningarna till att de sökt 
sig till försäljningsyrket. En skiljaktig syn på behovet av tillhörighet gestaltas av Blom 
(2011) som menar att behovet av tillhörighet relaterar högt med vad hon kallar 
relationsbaserad självkänsla då individen är beroende av bekräftelse av andra. Att 
deltagarna sökt sig till ett yrke som mäts i form av prestationer ser Paradise och Kernis 
(2002) som ett ytterligare tecken på villkorlig självkänsla eftersom de då har möjlighet 
att stärka självkänslan genom prestationer. 

 
Att alla deltagarna värdesätter prestationer högt finns det olika förklaringar till inom 
litteraturen. Oavsett anledning till beteendet så menar exempelvis Lazarus och 
Folkman (1984) och Maslach (1976) att ett prestationsinriktat beteende leder till större 
risk för stress och utmattning. Från resultatet finner vi inget medhåll till detta synsätt 
då deltagarna inte beskriver deras upplevelse på detta vis. Alla deltagare berättar om 
sitt brinnande engagemang gentemot arbetet och viljan att prestera, men endast en del 
påverkas starkt av misslyckanden. Därför finns inget större medhåll från resultatet till 
Pines (1993) åsikt om att individer som brinner för sitt arbete kommer drabbas hårt av 
en misslyckad prestation. Deltagarna beskriver sig själva som överpresterande 
individer då de ständigt strävar efter att prestera över förväntan. De berättar vidare att 
de inte nöjer sig utan ideligen strävar efter att prestera över utsatta budgetmål samt att 
prestera över både sina egna och andras förväntningar. Denna syn stämmer överens 
med vad Hallsten et al. (2005) menar då de beskriver två olika typer av överprestation 
och därför ligger inte dessa deltagare i farozon för negativa hälsoeffekter.  
 
För att lyckas läggs stor vikt på att känna tillit till sig själv, för att i sin tur få kunden 
att känna tillit. Detta är något som deltagarna beskriver kommit från erfarenhet och de 
beskriver att de idag inte är lika uppmärksamhetssökande. Detta tyder på en 
mognadsprocess och står därför i motsats till att dessa deltagare skulle ha en 
prestationsbaserad självkänsla. Slutsatsen kring detta blir därför att det finns tecken i 
resultatet som tyder på en prestationsbaserad självkänsla hos vissa av deltagarna, 
medan andra deltagare visade en tydlig skillnad på hur självkänslan var i början och 
hur den är nu, och sedan finns de deltagare som haft en hög grundläggande självkänsla 
hela tiden. Det som binder samman deltagarna är deras strävan efter prestationer och 
deras engagemang gentemot arbetet. 
 
Då resultatet visar att deltagarna arbetar hårt, har generellt höga krav på sig själva och 
har ett stort behov av kontroll, finns en likhet mellan deltagarna och ett typ A-beteende 
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(Blom, 2011; Hallsten et al., 2005). Även deltagarnas strävan efter att vinna tävlingar 
och uppnå högt uppsatta mål reflekterar egenskaper i ett typ A-beteende (Price, 1982).  
 
Metoddiskussion 
Materialet samlades in genom både fysiska möten och telefonintervjuer. Den 
uppenbara skillnaden mellan intervjuformerna var att kroppsspråk gick att utläsa från 
de fysiska mötena men inte från telefonintervjuerna. Telefonintervjuerna tenderade att 
bli längre än de personliga mötena. Det tror vi beror på att vi ställde fler följdfrågor för 
att säkerställa att vi uppfattat svaren på korrekt sätt, på grund av det uteblivna 
kroppsspråket. Trots det uteblivna kroppsspråket i telefonintervjuerna upplevde vi det 
inte svårare än att träffas vid fysiska möten. Trots detta kan det finnas risk för att de 
olika intervjuförfarandena bidragit till olika bedömningar och tolkningar av 
deltagarnas svar.  
 
Deltagarna återgick ofta till ämnet pengar och yttre faktorer som varandes motivatorer, 
och därför är vår uppfattning att pengar eventuellt är en större drivkraft för dem än vad 
de ville ge uttryck för. Anledningen till att pengar inte nämndes som den övergripande 
motivatorn kan bero på social önskvärdhet, då deltagarna eventuellt värderar en inre 
motivation högre än yttre. Dock är vår tolkning att deras motivation inte enbart utgörs 
av yttre, då de även uppfattades genuint motiverade av inre faktorer.     

 
Enligt Langemar (2008) består den kvalitativa validiteten av tillförlitlighet och 
meningsfullhet. Tillförlitligheten för studien anser vi vara hög då resultatet speglar de 
transkriberingar som utgick från deltagarnas uppfattningar. Även noggrannhet kring 
att informera deltagarna om de etiska aspekterna och en grundlig bearbetning av 
materialet inför resultatet stärker denna typ av validitet. Resultatet stämmer till största 
del överens med de teorier och tidigare forskning vi använt oss av, men skiljer sig till 
viss del åt. Studien innefattade toppsäljare vars subjektiva upplevelser går att 
generalisera till andra toppsäljare. Deltagare valdes från olika typer av företag och i 
varierande ålder och kön, vilket skapade bra spridning till resultatet men detta gjorde 
att resultatet inte var så uttömmande för varje delgrupp. Vissa delar i innehållet kan 
även appliceras på andra grupper utanför den studerade, exempelvis andra 
försäljningskategorier. En aspekt som skulle kunna vara betydande för vad som skapat 
toppsäljarna är djupare information om deras bakgrund och uppväxt. Förutom det är 
materialet innehållsrikt gällande deras åsikter angående vad som gjort att de blivit 
toppsäljare. Gällande meningsfullhet har studien visat på betydande likheter 
beträffande toppsäljares egenskaper, där främst personlighet visade sig ha en 
betydande roll. Då försäljning har en betydande roll i näringslivet är studien användbar 
för att få en djupare förståelse för vad som skapar en toppsäljare och därmed vad som 
ligger till grund för att generera bra resultat till företag. 

 
Förslag på fortsatta studier är att jämföra den subjektiva uppfattningen som toppsäljare 
har angående de faktorer som gjort dem framgångsrika mellan olika företag, åldrar och 
kön.  
 
Slutsatsen från studien är att deltagarna i stor utsträckning har gemensamma 
personlighetsegenskaper som gjort dem till toppsäljare. Det som är genomgående från 
resultatet är vikten av vissa personliga egenskaper som exempelvis social kompetens 
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och att kunna anpassa sig till kunden. Viljan till utveckling och utmaningar samt viljan 
till att prestera är grundläggande drivkrafter som är av stor betydelse för samtliga 
deltagare. Det personliga engagemanget har bidragit mycket till deltagarnas 
framgångsrika prestationer och utvecklat dem till toppsäljare. Det finns dock vissa 
betydande individuella skillnader mellan dem, som exempelvis skillnaden i struktur 
där de på olika sätt har anpassat sitt arbetssätt till deras respektive personligheter. 
Deltagarnas självkänsla är även något som skiljer dem åt och enda likheten utifrån det 
perspektivet är att de, oberoende av hur deras självkänsla uttrycker sig, har ett 
brinnande engagemang och en vilja att prestera högt. Deltagarna är eniga om att den 
främsta anledningen till att de blivit toppsäljare är tack vare deras personlighet, vilket 
stämmer överens med påståendet från Churchill et al. (1985) som menar att främst 
personlighet korrelerar starkt med försäljningskompetens.  
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Appendix 
 
Intervjufrågor 
Tema: Personlighet, motivation och självkänsla  
 
Ålder? 
Erfarenhet? 
 

1. Du definieras som toppsäljare eftersom att de intäkter du genererar till 
företaget är betydligt högre än dina kollegors. Vad anser du är anledningen till 
detta?  

 
2. Vad är det som driver dig till att nå dessa resultat? 

 
3. Hur skulle du beskriva dig själv som person? 
 
4. Vad tror du är viktigt för att lyckas bli så bra? 

 
• Vad tror du är viktigt för att fortsätta vara så bra i längden? 

 

 
 


