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 anledning  till  att  de  interna  medarbetarna  inom  ABB  inte  söker  till 
säljtjänsten?  

Syfte:  Studiens  syfte  är  att  identifiera  anledningar  till  varför  ABB  Sverige  har  så  få 
internansökningar till säljtjänster. ABB vill senare använda studiens resultat till grund för ett 
förbättringsarbete gällande säljtjänstens interna attraktivitet. 

Metod:  För  att  uppnå  undersökningens  syfte  gjordes  en  enkätundersökning  bland  ABB:s 
medarbetare.  Målgruppen  var  säljchefer,  säljare  och  övriga  medarbetare  inom  ABB.  På 
insamlad  data  från  enkätundersökningen  genomfördes  en  analys  utifrån  studiens 
teoriavsnitt.  

Slutsats: En GAP‐analys 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 att  det 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 säljtjänsten 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ABB. 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att 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 studien 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 av  de  anställda 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 hög  grad 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arbetstillfredsställelse och att denna kunde spridas vidare med hjälp av employee branding. 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 Säljare,  säljtjänst,  attityd,  intern 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Purpose: To identify why there are so few internal applicants for the sales position at ABB. 
ABB will then use 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as a 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further measures to increase the internal attractiveness 
of the sales position. 

Method: In 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to 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the 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the 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a 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chapter.  

Conclusion: A 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Förord 

Uppsatsgruppen  vill  här  passa  på  att  tacka  ABB  Västerås  för  att  vi  har  fått  utföra  detta 
projekt  hos  er  och  för  att  ni  har  försett  oss med  den  information  som  vi  har  efterfrågat. 
Genom  denna  studie  har  vi  fått  möjligheten  att  praktiskt  tillämpa  de  kunskaper  inom 
företagsekonomi  som  vi  erhållit  under  studietiden,  vilket  varit  mycket  lärorikt.  Vi  vill 
framförallt  tacka  Maria  Samuelsson  och  Joakim  Forsberg  för  att  de  ställt  upp  som 
handledare på företaget och varit mycket hjälpsamma samt tillmötesgående. Vi hoppas att 
ni kan ha nytta av vårt arbete och resultatet av denna studie. Slutligen vill vi  tacka de från 
Mälardalens  Högskola  som  hjälpt  oss  i  vårt  arbete.  Vår  handledare  Joacim  Björkvall  och 
medbedömare Anna Byström  som har  gett  oss  konstruktiv  kritik  för  att  hjälpa  till  att  leda 
vårt  arbete  framåt.  Slutligen  vill  vi  även  tacka  våra  opponenter,  som även de  har  bidragit 
med konstruktiv kritik, vilket har hjälpt oss att utveckla uppsatsen under arbetets gång.  

Vänliga hälsningar   

Katarina Flodström 

Rotsarin Traphrom 

Tracy Van 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1 Inledning 
I detta inledande kapitel kommer vi att presentera ämnesområdet, bakgrund, frågeställning 
syfte samt begreppsdefinitioner.   

1.1 Bakgrund 
Människan har alltid haft en väsentlig roll  inom företag och deras betydelse förändras hela 
tiden efter förändringen i samhället. Produkter och tjänster som erbjuds idag blir alltmer lika 
på grund av globalisering och informationssamhället. Likriktningen av företagens produkter 
och tjänster medför att företagen inte längre kan konkurrera med tillverkningstillgångar eller 
teknik.  Istället  är  det  humankapitalet,  det  vill  säga  de  anställdas  kunskap  som  fått  en 
avgörande roll för ett företags konkurrenskraft. (Birkinishaw, 2001) 

Då det är de anställda i företaget som kommer i kontakt med konsumenterna är det viktigt 
att  de  ger  ett  gott  intryck  redan  från  första  början.  Detta  eftersom det  är  de  som  skapar 
bilden  av  hur  konsumenterna  kommer  att  uppfatta  företaget.  (Birkinishaw,  2001)  Ger 
medarbetarna  ett  gott  intryck  hos  kunden  kan  detta  leda  till  lojalitet  i  förhållande  till 
organisationen.  I dagens samhälle är det de anställda, deras kunskap och engagemang som 
är  den  avgörande  bilden  för  hur  ett  företag  kommer  att  lyckas.  (Palmer,  1999)  Det  är 
individen  i  en  organisation  och  dess  kompetens  som  ger  företaget  konkurrensfördelar. 
(Deng, 2008)   

ABB är en  ledande koncern  inom kraft‐ och automationsteknik. Verksamheten har ungefär 
117 000  medarbetare  och  finns  i  omkring  100  länder.  Inom  ABB  Sverige  arbetar  ungefär 
9 000 medarbetare. Västerås och Ludvika är de två största verksamhetsorterna i Sverige med 
4 200  respektive  2 600  medarbetare.    Verksamhetsområdet  på  dessa  två  orter  består 
exempelvis  av  produktion  av  kraftprodukter,  energisystem,  robotar,  motorer  och 
kontrollsystem. (ABB, 2010) 

ABB:s produktion är teknikintensiv och kräver därmed mycket utbildning hos säljarna för att 
de  ska  förstå  produkterna  de  säljer.  Därför  är  rekrytering  inom  försäljningsområdet  högt 
prioriterad  i  företaget.  En  intern  rörlighet  där  erfarna  medarbetare  söker  till  utlysta 
säljtjänster  är  därmed  ett  billigt  sätt  för  företaget  att  få  kompetenta  säljare  utan  att 
spendera resurser på utbildning. Det problem som ABB har är inte att de saknar människor 
med kompetens utan att de med kompetens inte vill söka till säljtjänsten som kräver mycket 
erfarenhet  och  kunskap.  Därmed  är  det  intressant  att  undersöka  vad  som  gör  att  en 
medarbetare  inte  söker  sig  till  en  utlyst  säljtjänst  inom  ett  företag.  (M.  Samuelsson, 
personlig kommunikation, 10 maj, 2010) 

ABB har sju typer av säljare inom koncernen. Deras arbetsuppgifter är i viss grad olika. Den 
primära  typen  av  säljare  inom koncernen  kallas Area  Sales Manager  (ASM). Det  är  endast 
10 %  interna  ansökningar men  hela  90 %  externa  ansökningar  till  utlysta  ASM‐säljtjänster 
inom företaget. Detta skapar ett problem då ABB hela tiden måste utbilda oerfarna säljare, 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vilket  som  tidigare  nämnts  tar  resurser  i  både  tid  och  pengar.  Därför  har  ABB  gett  oss  i 
uppdrag  att  undersöka  varför  de  har  så  få  interna  ansökningar  till  utlysta  säljtjänster.  (M. 
Samuelsson, personlig kommunikation, 10 maj, 2010) 

1.2 Syfte 
Studiens  syfte  är  att  identifiera  anledningar  till  varför  ABB  Sverige  har  så  få 
internansökningar till säljtjänster. ABB vill senare använda studiens resultat till grund för ett 
förbättringsarbete gällande säljtjänstens interna attraktivitet. 

1.3 Frågeställning  
Vad är anledningen till att de interna medarbetarna inte söker till säljtjänsten?  

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsens avgränsas till att endast undersöka ABB Sverige.  

1.5 Definitioner 
Human  resources  –  Hantering  av  företagets  mänskliga  resurser.  Kallas  även 
personaladministration. (Nationalencyklopedin, 2010) 
 
Winwin‐situation – En situation där ena sidans förtjänst inte kommer från den andra sidans 
förlust. Därmed kan båda sidor gå vinnande ur situationen. (Workman, J, 2000) 
 
Area sales manager  (ASM)  ‐ Personen som har övergripande kundansvar  inom de externa 
försäljningsenheterna.  Detta  är  den  vanligaste  säljarrollen  inom  ABB.  (M.  Samuelsson, 
personlig kommunikation, 10 maj, 2010) Vi kommer i uppsatsen använda orden säljare och 
ASM som synonymer. När vi pratar om säljare på ABB menar vi ASM. 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2 Teori 
I detta kapitel följer en redogörelse av den teoretiska referensramen som ligger till grund för 
undersökningens  analys.  Teorierna  relaterar  till  områdena  attitydskillnader,  GAP‐analys, 
internmarknadsföring,  employee brandring,  personalomsättning och arbetstillfredsställelse. 
Utgångspunkten  i  studien  var  en  misstänkt  attitydskillnad  gentemot  säljarrollen  bland  de 
anställda  hos  ABB.  För  att  undersöka  denna  används  en  GAP‐analys.  Vidare  används  de 
övriga  teorierna  både  till  att  ytterligare  förklara GAP‐analysens  resultat, men  även  till  att 
visa alternativa anledningar till säljtjänstens bristande attraktivitet. 

2.1 GAP‐analys 
En gapanalys är ett verktyg för att  jämföra ett företags aktuella situation med en önskvärd 
situation  eller  en  vision.  Den  har  som  syfte  att  identifiera  och  hitta  strategier  som  sluter 
gapet mellan nuläget och visionen.  Kärnan i modellen utgörs av frågorna Var är vi idag? och 
Var vill vi vara i framtiden? Svaret på dessa frågor möjliggör en identifiering och belysning av 
de faktorer som skapat gapet. Dessa ligger sedan till grund för att skapa strategier att sluta 
gapet.  Modellen  är  generell  och  kan  därmed  tillämpas  på  en  mängd  olika  problemtyper. 
(Karlöf & Lövingsson, 2007, s. 335) 

I  en  gapanalysmodell,  som  ursprungligen  syftar  till  att  lösa  attitydskillnader  i  kundens 
förväntningar  på  en  tjänst  i  relation  till  ledningens  uppfattning  om  kundens  förväntningar 
om  tjänsten,  identifierades  fyra  olika  gap.  (Parasuraman  et  al,  1985)  Samma  modell  kan 
användas i studiens syfte genom att de sökande till tjänsten ses som kunden och att själva 
säljtjänsten ses som den utlysta tjänsten. Vidare ses själva säljtjänstens egenskaper som ett 
resultat av säljchefernas uppfattning om vad de sökande förväntar sig av tjänsten. Detta då 
det är säljcheferna som ansvarar för rollens utformning och de har som mål att göra rollen så 
attraktiv  som  möjligt  med  hjälp  de  resurser  som  finns  (M.  Samuelsson,  personlig 
kommunikation, 10 maj, 2010). I denna studie kommer GAP‐analysen ligga till grund för en 
attitydundersökning  hos  ABB:s  medarbetare.  I  figur  1  nedan  visas  den  ursprungliga 
modellen. 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Figur 1: En konceptuell bild av ursprungliga gapmodellen. (Parasuraman et al, 1985 återgiven i Grönroos, 2002, s. 115 ) 

2.1.1 Gap 1 
Gapet  innebär att  ledningens uppfattning om de arbetssökandes förväntningar ej stämmer 
överens  med  verkligheten.  Orsaken  består  av  bristfällig  kunskap  eller  förståelse  för 
konkurrensen,  det  vill  säga  andra  interna  och  externa  utlysta  tjänster,  och  olika  krav  hos 
ledningen.  Ett  problem  som  kan  orsaka  detta  gap  är  att  ledningen  inte  genomfört 
attitydundersökningar och efterfrågeanalyser alternativt tolkat dessa felaktigt. Det kan också 
bero på dålig kommunikation mellan säljchefer, säljare och medarbetare. (Grönroos, 2002, s. 
116) 

2.1.2 Gap 2  
Gapet  handlar  om  att  ledningen  och  medarbetarnas  förväntningar  inte  stämmer  överens 
med varandra. I detta fall innebär gapet att ledningen har rätt uppfattning om de sökandes 
förväntningar,  men  inte  lyckas  kommunicera  detta  nedåt  i  organisationen.  Orsakerna  till 
detta  gap  kan  vara  att  organisationen  har  bristfälliga  eller  otydliga  mål  eller  dåliga 
planeringsrutiner. (Grönroos, 2002, s. 117) 

2.1.3 Gap 3 
Gapet  innebär  att  ledningens  specifikation  av  säljtjänsten  uppfyller  de  arbetssökandes 
förväntningar men att dessa sedan inte uppfylls. En orsak kan vara obefintlig eller otillräcklig 
intern marknadsföring. En annan orsak kan vara att personal på  lägre nivå  inte håller med 
om specifikationen eller att de  tycker den är  för komplicerad att  följa.  (Grönroos, 2002,  s. 
118) 

2.1.4 Gap 4 
Det  här  gapet  innebär  att  den  tjänst  som  kommunicerats  inte  överensstämmer med  den 
tjänst som den anställde sedan får. Detta kan leda till ett dåligt rykte. Orsakerna kan vara att 
planeringen  av  marknadskommunikationen  inte  har  samordnats  inom  företaget  eller  att 
marknadsföringsavdelningen  har  en  benägenhet  att  överdriva  och  lova  för  mycket. 
(Grönroos, 2002, s. 119) 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2.1.5 Gap 5 
Detta  gap  behandlar  den  upplevda  tjänsten  i  förhållande  till  den  förväntade  tjänsten 
(Grönroos, 2002, s. 119). Detta gap kommer dock ej behandlas i denna studie då det kräver 
en undersökning av vad sökande till  säljtjänsten förväntar sig och vid ett senare tillfälle en 
undersökning av utfallet. 

2.1.6 Mätning av attityd 
En  mätning  av  attityden  till  en  tjänst  är  viktig  av  flera  anledningar.  En  god  attityd  hos 
tjänstens  innehavare  ökar  tjänstens  attraktivitet  hos  andra.  Dessutom  ökar  den 
produktiviteten  hos  innehavarna,  minskar  frånvaron  och  minskar  personalomsättningen. 
(Oshagbemi 1999) Attitydundersökningen utgör också grunden till GAP‐analysen. 

Olika typer av tjänster har olika komponenter som skapar en positiv attityd till tjänsten. Vissa 
komponenter  är  dessutom unika  för  en  viss  tjänst.  Därför  finns  det många  olika modeller 
som avser att värdera sådana attityder. Till tjänsten som industriell säljare har dock följande 
dimensioner visats vara de mest relevanta för attityden till tjänsten: (Churchill et al, 1974) 

‐ Arbetet.  Innehåller  komponenter  som  hur  utmanande  arbetet  är,  hur  varierande 
arbetsuppgifterna  är,  arbetsvillkoren,  ansvaret  hos  innehavaren  av  tjänsten,  vilket 
nätverk som erbjuds och arbetets fysiska position. 

 
‐ Företagets  policy  och  stöd  till  anställda.  Denna  avser  undersöka  huruvida  den 

anställde känner sig trygg på sin position. 
 

‐ Lön och förmåner.  I denna innefattas samtliga ekonomiska incitament den anställde 
faktiskt får ut av sin tjänst. Både grundlön, bonus, övertidsersättning och även andra 
förmåner. 
 

‐ Utvecklings‐  och  karriärmöjligheter.  Denna  innefattar  vilka  utvecklingsmöjligheter 
som  tjänsten  innebär.  Såväl  interna  som externa möjligheter  till  karriär, men också 
kompetensutveckling. 

 

2.2 Intern marknadsföring  
En säljtjänst som är välkänd och dessutom har hög status  inom företaget påverkar  i vilken 
omfattning  de  anställda  kommer  att  söka  till  utlysta  tjänster.  Detta  kan  ske med  hjälp  av 
intern  marknadsföring  där  säljtjänsten  ses  som  den  marknadsförda  produkten.  (Arndt  & 
Friman, 1991, s. 98‐100) En viktig del av all marknadsföring är utföra aktiviteter som skapar 
en medvetenhet och ett positivt intryck hos de potentiella användarna av produkten. (Arndt 
et  al,  1991,  s.  101‐102).  Detta  innebär  här  att  de  potentiella  säljarnas  medvetenhet  om 
säljtjänsten ökar. Vidare relaterar  intern marknadsföring till det  tidigare nämnda gap fyra  i 
GAP‐teorin, då det angavs bero på bristande intern kommunikation. 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Följande  är  en  definition  av  intern  marknadsföring:  ”när  företagsledningen  applicerar 
marknadsföringskunnande  som ursprungligen utvecklats  för  extern marknadsföring på den 
interna marknaden, det vill säga personalen.” (Gummeson, 2002, s.237)  

Det  finns  vissa  praktiska  råd  som  bör  följas  gällande  den  interna  marknadsföringen: 
(Gummeson, 2002, s.244) 

‐ Använd  den  teknik,  erfarenhet  och  andra  resurser  som  företaget  besitter  gällande 
extern marknadsföring.  

‐ Istället för massmarknadsföring bör fokus ligga på interaktiva interna relationer. 
‐ Använd  ett  nätverksperspektiv. Med detta menar Gummeson  att  företaget  ska  ses 

som ett nätverk av relationer i vilka de anställda interagerar. 
‐ Använd  de  grundläggande  värderingarna  inom  relationsmarknadsföring.  Detta 

innebär saker som långsiktighet, samarbetsvilja och skapandet av win‐win‐situation. 
‐ Den  interna  marknadsföringen  ska  genomföras  lika  systematiskt,  kraftfullt  och 

engagerat som den externa marknadsföringen. 

 

2.3 Personalomsättning och arbetstillfredsställelse  
De anställdas känslomässiga relation till arbetsplatsen påverkar huruvida de är intresserade 
av  att  söka  en  ny  tjänst.  Människor  som  trivs  på  sin  arbetsplats  känner  en 
arbetstillfredsställelse  vilket  påverkar  medarbetarens  känslomässiga  förhållande  till 
arbetsplatsen. (Kaufmann & Kaufmann, 2005, s.223) För att en medarbetare på ABB ska söka 
sig  till  en ny  tjänst  inom bolaget,  till  exempel  som säljare, måste denne därmed känna en 
tillräckligt hög grad av arbetstillfredsställelse. 

Arbetstillfredsställelse är en av attityderna  som  finns  i  arbetslivet och den kan delas upp  i 
flera  delar.  En  av  dessa  är  beteendekomponenten  som  innebär  vilka  intentioner  den 
anställde  har  det  vill  säga  om  denne  vill  fortsätta  arbeta  kvar  på  företaget.  (Kaufmann & 
Kaufmann, 2005, s.270)  

Förpliktande organisationsengagemang är en annan komponent inom arbetstillfredsställelse 
som  påverkar  produktivitet,  frånvaro,  trivsel  och  personalomsättning  (Kaufmann  & 
Kaufmann,  2005,  s.270).  Denna  attityd  gör  att  den  anställda  utvecklar  en  stark  tilltro  till 
företagets  värderingar  och mål.  Det  gör  att  den  anställda  vill  uträtta mycket  å  företagets 
vägnar  och  vill  fortsätta  utvecklas  inom  företaget.  Det  finns  tre  olika  varianter  av 
förpliktande engagemang: (Kaufmann & Kaufmann, 2005, s.281) 

 
• Engagemang baserat på kontinuitet 

Det betyder att  viljan  för en  fortsättning  i  företaget beror på hur mycket  individen 
tror att det kommer kosta att sluta i förhållande till hur mycket som investerats i till 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exempel kollegor och pension. De individer som inte vågar ta denna risk har en hög 
grad av kontinuitetsförpliktande organisationsengagemang. 
 

• Affektivt engagemang 
Individen  upplever  att  företagets  värderingar  och  mål  överensstämmer  med  sina 
egna. Det gör att individen vill stanna kvar på företaget för att uppfylla visionerna. 
 

• Normativt engagemang 
Det  handlar  om  hur  stor  pliktkänsla  individen  har  gentemot  företaget  utifrån  det 
sociala  tryck  som upplevs. De  individer  som har ett högt normativt engagemang är 
rädda för vad andra medarbetare ska säga om de slutar på sin nuvarande post och vill 
inte göra dem besvikna. 

2.4 Employee branding   
Employee branding handlar om en arbetsgivares  varumärke gentemot den potentiella och 
nuvarande  anställda.  Effektiv  användning  av  employee  branding  ger  företaget  nöjdare 
anställda och minskar personalomsättningen. Anledningen till detta är att en bra image gör 
att de anställda trivs bättre och vill arbeta kvar på företaget. Detta gör också att kunderna 
blir lojalare och tillfredställda samtidigt som företaget får ett bättre rykte. Effekten beror på 
att den positiva imagen återspeglas av de anställda. (Miles & Mangold, 2005) I denna studie 
ska det undersökas om employee branding används  tillräckligt eller behöver  förbättras  för 
att anställda ska vilja arbeta kvar i företaget. Detta är ett krav för att en person som vill byta 
tjänst  ska  göra  det  internt.  De  anställda  som  har  en  säljtjänst  och  säljchefer  kan  sprida 
kännedom om  säljtjänsten  till  övriga medarbetare.  Om  employee  branding  inte  används  i 
tillräckligt  hög  grad  kommer  det  ej  vara  aktuellt  för  en  anställd  att  söka  en  säljtjänst  när 
denne söker ett nytt jobb. 

Om  företaget  vill  använda  sig  av  employee  branding  måste  företaget  följaktligen  först 
bestämma vilka uppdrag och  värden det  vill  representera.  Sedan  skapar de ett  varumärke 
utav dessa som därefter sprids ut  i företaget via olika interna och externa kanaler. Det kan 
göras  internt  genom  chefer,  human  resource  ledarskapssystem,  medarbetare  och 
företagskulturen. Genom användning av reklam och kunders återkoppling sprids det externt. 
I detta ingår även information om hur de anställda bör uppträda samt de attityder som bör 
genomsyra företaget. (Miles & Mangold, 2005) 

Informationen måste levereras ofta och konsekvent för att det ska fungera effektivt. Uppfylls 
detta  kommer  det  resultera  i  att  de  anställda  kommer  att  veta,  förstå  samt  uppleva 
employee branding‐imagen och dessutom kommer de anställda att fastställa ett psykologiskt 
kontrakt mellan företaget och dem själva. Det psykologiska kontraktet gör så att de anställda 
litar på sin arbetsgivare och motiverar dem att betjäna kunderna samt hjälpa medarbetare 
och  även  i  interaktionen  med  andra  människor  där  de  förmedlar  positiv  information  om 
företaget. Förmedlar företaget en stark värdegrund och identitet kommer det också leda till 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att de anställda har  lättare att se  likheter mellan sina egna mål och värderingar.  (Edwards, 
2005) Därmed kan en jämförelse mellan företagets mål och värderingar samt de anställdas 
mål och värderingar visa hur väl företagets employee branding fungerar. 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3 Metod  
I detta kapitel motiveras och redovisas undersökningens genomförande. 

3.1 Kvantitativ metodik 
Det första metodvalet är det mest grundläggande inom forskningsmetodiken (Bryman, 2005, 
s. 33). Valet står mellan en kvalitativ eller en kvantitativ metodik. Vi har använt en kvantitativ 
ansats, främst med anledning av den numeriska karaktär som enkätundersökningen har. 

Den kvantitativa  forskningsmetodiken  innebär mer än ett deduktivt  synsätt och kvantitativ 
data. En viktig egenskap är det naturvetenskapliga synsättet och att synen på verkligheten är 
objektiv. Vidare  innebär det att  studien har utgångspunkt  i  en eller  flera  teorier.  (Bryman, 
2005, s. 33) 

3.2 Sekundärdata 
En  litteratursökning har  genomförts  där  vi  sökte  efter  relevanta  teorier  för  studiens  syfte. 
För att få en bred belysning på problemet har vi sökt teori från flera håll. Information söktes 
via Mälardalens högskolas bibliotek, Google  scholar och databasen ELIN. Nyckelorden som 
användes vid sökningarna var: internal marketing, sales management, job satisfaction, sales 
behaviour,  employee  branding  och  internal  recruitment.  En  närmare  beskrivning  av  dessa 
teorier återfinns i teorikapitel 2.  

3.3 Primärdata 
Enkätundersökningen var en webbenkätundersökning som utfördes på ABB i Sverige. Genom 
att vi själva samlade in dessa data fick vi primärdata, det vill säga data som samlats in med 
syfte att användas i studien (Björklund et al, 2003, s. 68). 

Anledningarna  till  att  vi  valde  en  webbenkätundersökning  var  flera.  Dels  är  det  ett 
kostnadseffektivt  sätt  att undersöka många  respondenter.  Enkätundersökningen ger heller 
ingen  intervjuareffekt  där  respondentens  svar  påverkas  av  intervjuaren.  Den  främsta 
anledningen var dock att enkätundersökningens kvantitativa karaktär möjliggör en statistisk 
analys av resultatet. (Christensen et al, 2001) 

Inbjudan  till  enkätundersökningen  gjordes  via  e‐post.  Undersökningen  gjordes  sedan  via 
respondentens  webbläsare.  Denna  skapades  via  ett  internt  verktyg  hos  ABB.  Därmed  var 
respondenterna  inte  bundna  av  platsen  de  befann  sig  på  för  att  genomföra 
enkätundersökningen.  

3.3.1 Urval 
I studien delades urvalsgruppen in i tre kategorier. Dessa var säljchefer (50 personer), säljare 
(175 personer) och övriga medarbetare (3000 personer). Varje kategori fick en egen enkät. 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ABB  försåg oss med  listor över de  tre målpopulationerna. Sammanlagt  fick vi  tre  listor, en 
över varje kategori. De första två kategorierna innehöll samtliga säljare respektive samtliga 
säljchefer  inom ABB  i Sverige. Den sista  listan över övriga medarbetare  innehöll endast de 
personer  som  på  något  sätt  kunde  vara  lämpliga  för  en  säljtjänst  i  företaget  det  vill  säga 
medarbetarna  med  de  kvalifikationer  och  erfarenhet  som  ABB  kräver  av  en  säljare.  Att 
undersöka de personer som ej har någon som helst anknytning till säljtjänsten och inte har 
den tekniska kunskapen eller förståelsen som krävs för de högtekniska produkterna saknar 
såväl  akademisk  som  praktisk  relevans.  Huruvida  en  anställd  är  en  potentiell  säljare 
avgjordes av ABB. Detta innebär exempelvis att lokalvårdare ej undersöktes då de ej har den 
utbildning, kunskap eller produkterfarenhet som krävs för att bli aktuella till säljarrollen. 

Som  tidigare  nämnts  delade  vi  i  studien  in  respondenterna  i  tre  olika  kategorier.  I 
kategorierna säljchefer och säljare gjordes en fullständig undersökning av samtliga individer i 
respektive grupp, minus bortfallet.  I kategorin övriga medarbetare gjordes ej en fullständig 
undersökning av samtliga individer. Då detta vore både mycket resurskrävande och onödigt. 
Istället valdes 300 personer ut med ett stratifierat slumpmässigt urval.  

Ett  stratifierat  slumpmässigt  urval  innebar  att  vi  först  delade  in  målpopulationen  i 
undergrupper  som  kallas  stratum  (Bryman  et  al  2005,  s.  187f).  De  stratum  vi  valde  är 
indelade  i  vilken  division  respondenterna  arbetade  inom.  För  att  säkerställa  att  samtliga 
divisioner  blev  representerade  slumpade  vi  fram  ett  urval  ur  varje  stratum.  Storleken  på 
dessa urval var proportionella mot storleken på de olika stratumen i populationen. På detta 
sätt kunde vi försäkra att de olika avdelningarna blev representerade i urvalet proportionellt 
mot  deras  storleksförhållande  i  hela  populationen.  Därmed  anser  vi  att  urvalet  blev  mer 
representativt för studiens syfte än om endast ett slumpmässigt urval skett. 

ABB  försåg  oss med  listor  över  de  anställda  i  de  olika  divisionerna.  De  olika  divisionernas 
storleksförhållande var enligt följande: 

Corporate       7,6 %  
Discrete automation and motion  10,7 %  
Low Voltage Products    4,5 %  
Process Automation    18,5 %  
Power Products    15,7 %  
Power Systems     29,4 %  
Service      13,6 %   

Då enkätundersökningen skulle gå ut till 300 respondenter valde vi därmed slumpmässigt ut 
följande antal från varje stratum: 

Corporate       23 st   (= 0,076 * 300) 
Discrete automation and motion  32 st  (= 0,107 * 300) 
Low Voltage Products    13 st  (= 0,045 * 300) 
Process Automation    56 st  (= 0,185 * 300) 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Power Products    47 st  (= 0,157 * 300) 
Power Systems     88 st  (= 0,294 * 300) 
Service      41 st  (= 0,136 * 300) 

Dessa  slumpval  av  respondenter  i  varje  stratum  utfördes med  hjälp  av  slumpfunktionen  i 
Microsoft Excel. Enkäten skickades ut  tisdagen den 11 maj 2010. Efter en Urvalsgrupperna 
fick  inledningsvis  4  dagar  på  sig  att  besvara  enkäten,  därefter  skickades  en påminnelse  ut 
och de kvarvarande respondenterna fick ytterligare fyra dagar på sig att besvara enkäten. 

 

3.3.2 Bortfall 
Vid enkätundersökningar förkommer ofta ett stort bortfall av respondenter. Detta påverkar 
studiens  trovärdighet.  (Bryman et al  2005,  s.  164f)  För  att undvika  så mycket bortfall  som 
möjligt blev respondenterna informerade om att enkäten skulle besvaras anonymt samt att 
utskicket skett på uppdrag av ABB. De respondenter som inte svarat inom utsatt tid fick ett 
påminnelsebrev. Vår förhoppning var en svarsfrekvens på över 50 %. Det faktiska bortfallet 
blev enligt följande: 

  Urvalets 
storlek 

Antal 
svar 

Svarsfrekvens 

Säljare  175  96  55 % 

Säljchefer  50  28  56 % 

Övriga 
medarbetare 

300  126  42 % 

 

Detta var ungefär en sådan svarsfrekvens som förväntats. 

Utöver bortfallet där personer  inte alls svarade på enkäten förekom även en annan typ av 
bortfall där respondenten valde att  inte svara på en viss fråga. Den andra typen av bortfall 
hanterades  genom  att  respondentens  svar  togs  bort  från  den  specifika  frågan  om  inget 
annat anges. Denna typ av bortfall var aldrig större än 6 % av respondenterna inom en viss 
kategori och aldrig fler än några enstaka personer.  

 

3.3.3 Enkätens utformning 
De  flesta  frågorna  i  enkäten  såg  likadana ut  till  samtliga  tre kategorier dock  innehöll  varje 
kategori  också  några  kategorispecifika  frågor.  Vidare  var  de  flesta  frågor  slutna  till  sin 
utformning. Detta på grund av det stora antalet respondenter. Öppna frågor skulle innebära 



12 
 

stora kostnader i form av tid att analysera. För en fullständig kopia av enkäterna se bilaga 1, 
2 och 3. 

Vi valde huvudsakligen frågor där respondenten skulle få ange svarsalternativ 1‐5. Detta för 
att  kunna  utföra  en  statistisk  analys  på  svaren  där  vi  kunde  beräkna medelvärden.  Detta 
gjordes med hjälp av datorprogrammen Microsoft Excel samt SPSS. 

3.3.4 Operationalisering av enkäten 
Följande  enkätfrågor  formulerades med  avsikt  att  ge mätbar  data med utgångspunkt  från 
studiens teoretiska referensram. 

  Fråga  Svarsalternativ 

     

1  Är du: 

 

Man 

    Kvinna 

     

2  Hur gammal är du? 

 

18‐25 

26‐35 

36‐45 

46‐55 

56+ 

     

3  Vilken är din utbildningsnivå?  Högskola/Universitet, tekniskt 

    Högskola/Universitet, ekonomiskt 

    Högskola/Universitet, annan inriktning 

    Gymnasieutbildning 

    Annat (fritextsvar) 

     

4  I vilken stad bedriver du ditt huvudsakliga 
arbete idag? 

Västerås 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 Ludvika 

    Annan (Fritextsvar) 

     

5  Vilken division arbetar du inom?  Corporate 

    Process Automation 

    Power Products 

    Discrete automation and motion 

    Service 

    Annan (Fritextsvar) 

     

6  I vilken funktion arbetar du inom din 
nuvarande tjänst? 

Forskning och utveckling 

    Konstruktion och design 

    Produktion 

    Produktionsteknik och underhåll 

    Service och eftermarknad 

    Marknad och Försäljning 

    Inköp 

    Ekonomi 

    IT 

    Annat (Fritextsvar) 

 

Fråga 1‐6 är allmänna  frågor om respondenten, de  ställdes också  till  samtliga  tre grupper. 
Syftet med  dessa  var  delvis  att  kategorisera  respondenterna  och  få  en  övergripande  bild, 
men också att motverka bortfall  i enkätundersökningen. En respondent som börjar kryssa i 
de  snabba och  enkla  frågorna  i  början  fullföljer  ofta  hela  enkäten  (Bryman,  2005,  s.  121). 
Den  största  anledningen  till  de  olika  demografiska  egenskaperna  var  för  att  se  hur  olika 
grupperingar  förhåller  sig  till  säljtjänsten  på  ABB.  Detta  för  att  ABB  senare  ska  kunna 
genomföra  riktade  åtgärder  för  att  förbättra  säljtjänstens  attraktivitet.  Det  var  därför 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intressant att veta vad de olika grupperna tyckte om säljtjänsten och om det fanns skillnader 
eller paralleller mellan de olika grupperna.  
 

7. I vilken utsträckning upplever du att rollen som Area Sales Manager erbjuder… 
Skala 1‐5, 1= Mycket låg utsträckning, 5= Mycket hög utsträckning 
 

a) Utmanande arbete? 
b) Varierande arbetsuppgifter? 
c) Möjlighet till internationella resor? 
d) Möjlighet till förflyttning utomlands? 
e) Globala interna nätverk? 
f) Globala externa nätverk? 
g) Flexibla arbetsvillkor? 
h) Stort ansvar? 
i) Ett attraktivt geografiskt läge? 
j) Bra resevillkor i tjänsten? 
k) Trygg anställning? 
l) Konkurrensmässig grundlön? 
m) Konkurrensmässiga förmåner? 
n) Övertidsersättning? 
o) Prestationsrelaterad bonus? 
p) Bra tjänstebilpolicy? 
q) Professionell utbildning och utveckling? 
r) Goda förutsättningar för hög framtida inkomst? 
s) Goda referenser för framtida karriär? 
t) Goda möjligheter till snabbt avancemang? 
u) Möjlighet till chefstjänst? 
v) Tydlig väg för avancemang? 
w) Betald framtida extern utbildning? 

 
Fråga 7 avsåg att mäta respondentens attityd till  säljtjänsten.  Istället  för att  fråga specifikt 
”Vad  är  din  attityd  till  säljtjänsten  inom  ABB?”  delade  vi  upp  det  i mindre  delfrågor  som 
tillsammans  gav  en  bild  av  respondentens  attityd.  Om  vi  istället  frågat  rakt  på  sak  fanns 
risken  att  respondenten  inte  skulle  våga  uppge  sin  egentliga  åsikt  i  frågan.  Vidare  anses 
attityden  byggas  upp  av  fyra  dimensioner  (Churchill  et  al,  1999).  De  olika  delfrågorna 
grupperades med syfte att undersöka var och en av dessa dimensioner. Frågorna 7 a‐j utgör 
dimensionen arbetet. Fråga 7 k undersöker företagets policy och stöd till de anställda. För att 
undersöka  lön  och  förmåner  ställdes  frågorna  7  l‐p.  Frågorna  7  p‐w  avser  mäta  de 
utvecklings‐ och karriärmöjligheter som tjänsten innebär. 
 
Då  dessa  frågor  ställdes  till  samtliga  tre  kategorier  kunde  vi  mäta  och  jämföra  vilka 
attitydskillnader som fanns mellan grupperna. Dessa attitydskillnader eller gap kunde sedan 
analyseras med hjälp av GAP‐teorin. 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För att  identifiera det första och det andra gapet i GAP‐teorin måste de interna potentiella 
arbetssökandes  förväntningar  på  säljtjänsten  undersökas  och  sedan  jämföras  med 
ledningens  uppfattning  om  säljtjänsten.  Detta  innebar  att  vi  frågade  kategorin  övriga 
medarbetare  om  deras  attityd  till  säljtjänsten.  Sedan  frågade  vi  säljchefer  vad  de  har  för 
attityd till säljtjänsten. Finns det en större skillnad mellan attityderna finns ett gap av typ ett 
enligt GAP‐teorin, annars finns det ett gap av typ två. 
 
För att identifiera det tredje gapet måste vi undersöka vad säljarna har för attityd till sin roll 
och jämföra detta med ledningens uppfattning av densamma. Vi jämförde därmed säljarnas 
attityd med säljcheferna. Existerar det en skillnad mellan vad de anställda säljarna förväntar 
sig av säljtjänsten och vad de faktiskt får, blir det ett gap av typ tre enligt GAP‐teorin. 
 
För att  identifiera det fjärde gapet måste vi undersöka vad interna potentiella sökande har 
för  attityd  till  säljarrollen  och  jämföra  detta  med  säljarnas  uppfattning  av  densamma.  Vi 
jämförde alltså attityden till säljarrollen hos kategorin övriga medarbetare med motsvarande 
frågor  till  kategorin  säljare.  Finns  det  en  skillnad mellan  vad  de  anställda  förväntar  sig  av 
säljtjänsten och vad de  faktiskt  får  levererat av  ledningen, har vi ett gap av  typ  fyra enligt 
GAP‐teorin. 
 
Efter att vi undersökt de olika kategoriernas attityder till säljarrollen analyserade vi svaren. 
Kategorierna  definierades  enligt  (1) säljchefer,  (2) säljare  och  (3) övriga  medarbetare. 
Cirkeldiagrammet  nedan  visar  de  olika  grupperingarna  samt  deras  respektive  attityder  till 
säljtjänsten.  Cirklarnas  tvärsnittsarea  (den  gemensamma  ytan  där  samtliga  cirklar 
överlappar)  motsvarar  gemensamma  attityder  och  värderingar.  Visionen  hos  ABB  är  att 
denna tvärsnittsyta ska öka. GAP‐analysen undersökte om attitydskillnaden fanns och i så fall 
identifiera hur den såg ut. Diagrammet bör tolkas enbart ur illustrativt syfte, det finns ingen 
skala och de inbördes fältens storlekar och överlappningar ska inte tolkas numeriskt. 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Figur 2: Attityder till sälrrollen hos de olika kategorierna av medarbetare inom ABB, illustrativt diagram   

Attityden mättes med avseende på fyra dimensioner. Dessa är arbetet, företagets policy och 
stöd till de anställda, lön och förmåner samt utvecklings‐ och karriärmöjligheter. 

I empirin beräknades ett numeriskt medelvärde för vad de olika kategorierna har för attityd 
till varje dimension. För att se den totala attityden beräknades inte ett totalt medelvärde för 
samtliga  dimensioners  skillnad. Detta  då  exempelvis  kategorin övriga medarbetare  kan  ha 
lägre  medelvärde  i  vissa  dimensioner  men  högre  medelvärde  i  andra.  Därmed  skulle 
skillnaderna  ta ut varandra  i  ett  totalt medelvärde  trots att attityden var helt olika mellan 
grupperna. Ett tillrättalagt exempel på detta skulle vara följande: 

Antag att antalet dimensioner är två och vi ska jämföra två kategorier. I den första kategorin 
svarar  den  ena  gruppen  1  och  den  andra  5.  I  den  andra  dimensionen  svarar  den  första 
gruppen  5  och  den  andra  gruppen  1.  De  har  alltså  svarat  så  långt  ifrån  varandra  som  är 
teoretiskt möjligt  på  båda dimensionerna. De har  således maximal  tänkbar  attitydskillnad. 
Men  om  vi  beräknar medelvärde  på  attitydskillnaden  så  adderar  vi  värdena  och  delar  på 
antalet.  I detta fall skulle det bli (4 + (‐4)) / 2, det vill säga 0/2 = 0. De båda grupperna har 
alltså ingen attitydskillnad enligt ovan. 

Istället  analyserades  varje  dimension  separat  och  ett  medelvärde  på  varje  dimensions 
skillnad  beräknades.  Det  totala  medelvärdet  beräknades  därefter  som  den  summerade 
totala  teckenlösa  skillnaden  (absolutbeloppet)  i medelvärde på varje dimension delat med 
antalet dimensioner. 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8  Är  du  intresserad  av  att  byta  befattning 
internt på ABB? 

Ja, inom 1 år 

    Ja, om 1‐2 år 

Ja, om 2‐4 år 

    Nej 

    Vet ej 

 
9  Är du intresserad av att byta arbetsgivare, det 

vill säga att anställas utanför ABB? 
Ja, inom 1 år 

    Ja, om 1‐2 år 

Ja, om 2‐4 år 

    Nej 

    Vet ej 

Fråga 8‐9 ställdes enbart till kategorin övriga medarbetare då det är dessa som är potentiella 
interna sökande till säljtjänsten. Frågorna hade för avsikt att mäta den potentiella sökandes 
nuvarande  arbetstillfredsställelse  och  organisationsengagemang  enligt  teorin  om 
personalomsättning  och  arbetstillfredsställelse.  Frågan  som  ställdes  är  därför  vilka 
intentioner respondenten har  i företaget. (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Frågorna gav oss 
dessutom  möjligheten  att  analysera  om  arbetstillfredsställelsen  och 
organisationsengagemanget,  eller  bristen  på  desamma,  gällde  den  interna  positionen 
respondenten  hade  i  ABB  eller  om  den  gällde  företaget  som  helhet.  För  att  göra  detta 
formulerades  frågan  först  som  om  respondenten  var  intresserad  av  att  byta  tjänst  inom 
företaget, därefter om respondenten var intresserad av att byta tjänst externt.  
 
Med hjälp av beteendekomponenten går det att avläsa om de anställda vill arbeta kvar på 
företaget. En hög beteendekomponent visar att den anställde vill fortsätta sin anställning på 
företaget och vice versa (Kaufmann & Kaufmann, 2005).  Det ger också möjlighet att se om 
de anställda är  intresserade av att byta tjänst och/eller arbetsgivare. Detta ska även ge en 
indikation  hur många  som  skulle  kunna  tänka  sig  att  byta  tjänst  internt  och  skulle  kunna 
uppmuntras till att söka en säljtjänst. 
 
 
10.     I vilken grad anser du att ABB:s värderingar sammanfaller med dina egna?  

Skala 1‐5, 1= Mycket låg grad, 5= Mycket hög grad 

11. I vilken grad anser du att ABB:s mål sammanfaller med dina egna? 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Skala 1‐5, 1= Mycket låg grad, 5= Mycket hög grad 
 
Frågorna 10 och 11 ställdes enbart till övriga medarbetare och var till för att se om företaget 
använder sig av employee branding samt för att se hur högt affektivt engagemang som finns. 
Anställda har lättare att se likheter mellan sina egna mål och värderingar och företaget om 
företaget förmedlar en stark värdegrund och identitet (Edvards, 2005). Det gör också att de 
vill arbeta kvar på företaget (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Om resultatet är att målen och 
värderingarna  sammanfaller  i  hög  grad  innebär  det  att  de  anställda  vill  arbeta  kvar  på 
företaget (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Detta visar också om medarbetarna skulle kunna 
tänka  sig  att  söka  en  annan  tjänst  internt,  exempelvis  en  säljtjänst,  om de  inte  längre  vill 
arbeta kvar på sin nuvarande tjänst. 
 
 

12. Hur hög kunskap anser du dig ha om rollen som Area Sales Manager på ABB? 
Skala 1‐5, 1= Mycket låg kunskap, 5= Mycket hög kunskap 
 

7 x. Hur hög status upplever du att Area Sales Manager har på ABB idag? 
Skala 1‐5, 1= Mycket låg status, 5= Mycket hög status 
 

Fråga  12  och  7x  avsågs  mäta  statusen  samt  välkändheten  hos  säljarrollen  bland  övriga 
medarbetare.  Enligt  teorin  om  intern  marknadsföring  är  dessa  egenskaper  viktiga  för 
säljarrollens  attraktivitet.  Om  en  eller  båda  av  dessa  fick  en  låg  bedömning  av 
respondenterna  innebär detta en bristfällig  intern marknadsföring då den  inte uppnått alla 
de  mål  som  intern  marknadsföring  innefattar  (Arndt  et  al,  1991,  s.  101‐102).  Detta  visar 
därmed om den låga interna attraktiviteten till säljtjänsten delvis beror på bristande intern 
marknadsföring. 
 
 

13.  Om du fick erbjudande att byta till en ny tjänst utanför ABB. I vilken grad påverkas 
du av vad dina kollegor skulle tycka? 

Skala 1‐5, 1= Mycket låg grad, 5= Mycket hög grad 
 

14.  Om du  fick erbjudande att byta  till  en ny  tjänst.  I  vilken grad påverkas du av de 
investeringar du gjort i din nuvarande tjänst? (t ex i form av tid och kollegor) 

Skala 1‐5, 1= Mycket låg grad, 5= Mycket hög grad 
 

Fråga  13‐14  ställdes  enbart  till  kategorin  övriga  medarbetare.  Frågorna  avsågs  mäta 
normativt samt kontinuitetsförpliktande organisationsengagemang hos övriga medarbetare. 
Enligt teorin mäts detta genom ovanstående två frågor.  
 
Ett högt uppgett värde på normativt organisationsengagemang innebär att en anledning till 
att medarbetare  ej  söker  sig  till  säljtjänsten  är  att  de  påverkas  i  hög  grad  av  vad  kollegor 
skulle  anse  om  detta.  Det  motsatta  gäller  också  att  ett  lågt  uppgett  värde  på  normativt 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organisationsengagemang  innebär att detta ej  är anledningen  till  säljtjänstens  låga  interna 
attraktivitet. Det kontinuitetsförpliktande organisationsengagemanget visar, på samma sätt 
som ovanstående, om de investeringar individen gjort i sin nuvarande tjänst är en orsak till 
få interna ansökningar.  
 
 
 

3.4 Valididet och reliabilitet 
När  en  studies  trovärdighet  ska  avgöras  måste  studiens  validitet  och  reliabilitet  beaktas. 
Validitet innebär i vilken utsträckning forskaren mäter det som avses mätas. Detta kan i en 
enkätundersökning betyda att rätt frågor ställs till rätt människor. Reliabilitet innebär graden 
av  tillförlitlighet  i  studiens mätning.  En hög grad av  reliabilitet  innebär att  samma  resultat 
nås vid en upprepad undersökning. (Björklund et al, 2003) 

Vad gäller denna studies validitet så är frågorna konstruerade efter de valda teorierna.   De 
frågor som mäter sältjänstens attityd är vetenskapligt beprövade och uppvisar därmed hög 
grad  av  validitet.  Vidare  är  målgrupperna  valda  så  att  enbart  de  personerna  med  någon 
faktisk eller potentiell koppling till säljarrollen är tillfrågade i enkätundersökningen. Vi anser 
därmed att validiteten är god. 

Reliabiliteten i studien anses medelhög, Det största problemet vad gäller studiens reliabilitet 
är bortfallet som uppstod. Även om svarsfrekvensen var ungefär som vi förväntade oss blev 
det totala bortfallet ungefär 50 %. Då ingen undersökning gjorts över vilka som inte svarade 
går det inte att utesluta ett systematiskt fel. 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4 Resultat från enkätundersökning 
I detta kapitel redovisas resultatet från enkätundersökningen. 

4.1 Demografiska variabler (fråga 1‐6) 

4.1.1 Kön 

 

Figur 3: Könsfördelning hos de olika kategorierna. 

Ovan  syns  tre  diagram bestående  av  de  olika  gruppernas  respektive  könsfördelning.  Inom 
samtliga  tre kategorier är männen  i  stor majoritet. Bland säljchefer är det enbart män hos 
urvalet samt en person som inte angett sin könstillhörighet. Hos de två andra kategorierna 
är könsfördelningen nästan likadana med männen i stor majoritet. Bortfallet är förmodligen 
felklick när respondenterna svarat. En annan orsak till bortfallet kan vara att de få kvinnorna 
inte vill ge sig till känna då de vet att de är underrepresenterade och därför  lättare kan bli 
identifierad bland respondenter. 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4.1.2 Ålder 
 
 

 

Figur 4: Åldersfördelning hos de olika kategorierna. 

Ovan visas åldersfördelningen hos de tre kategorierna. Störst andel av säljcheferna befinner 
sig i åldern 46‐55 medan få säljchefer är under 26 år eller över 56 år. Säljare är ganska jämnt 
fördelade i åldern 36+ år med få under 36 år och inga under 26 år. Därmed finns det få yngre 
inom organisationen som har rollen som säljare. Inte bara få säljare har låg ålder, de andra 
kategorierna har också låga eller inga andelar i åldern 18‐25. Tydligen är ABB en organisation 
med  hög  andel  äldre  medarbetare.  Slutligen  visar  åldersdiagrammets  staplar  för  övriga 
medarbetare att de flesta inom ABB som kan vara aktuella för säljrollen är i åldern 46‐55 år. 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4.1.3 Utbildningsnivå 
 

 

Figur 5: Utbildningsnivå hos de olika kategorierna. 

En majoritet av medarbetarna inom ABB är högutbildade och har en högskoleexamen. Detta 
gäller  också  för  samtliga  tre  kategorier  var  för  sig.  I  samtliga  tre  kategorier  är  en  teknisk 
utbildning vanligast med andelar på över 50 % bland både säljchefer och övriga medarbetare 
samt  över  45  %  bland  säljare.  Bland  säljare  är  ekonomisk  högskoleutbildning  ungefär 
dubbelt så vanligt som i de andra kategorierna, men det är betydligt färre ekonomer än de 
med tekniskt högskoleutbildning. 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4.1.4 Arbetsort 
 

 

Figur 6: Ortsfördelning hos de olika kategorierna. 

Den geografiska  spridningen är ganska  lika över de olika kategorierna. De  flesta  inom ABB 
har Västerås som sin huvudsakliga arbetsplats. Bland säljarna  finns det något fler  i Ludvika 
jämfört med de andra kategorierna. Bland de som befinner sig utanför de två huvudorterna 
är övriga medarbetare överrepresenterade. 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4.1.5 Division 
 

 

Figur 7: Divisionsfördelning hos de olika kategorierna. 

Ovan visas en sammanställning av vilken division de olika kategorierna arbetar inom. Denna 
variabel används främst för att jämföra andra variabler med avseende på division. Detta är 
också den variabel  som det  stratifierade urvalet gjordes över. Bortfallet blev  jämt  fördelat 
över  dessa  divisioner  så  de  blev  representerade  i  enlighet  med  det  slumpmässiga 
stratifierade urvalet. 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4.1.6 Funktion 
 

 

Figur 8: Funktionsfördelning hos övriga medarbetare. 

Ovan  visas  en  sammanställning  av  vilken  funktion  övriga  medarbetare  har  i  sin  tjänst. 
Konstruktion och design, forskning och utveckling samt service och eftermarknad står för en 
stor majoritet av medarbetarna. Utöver dessa är medarbetarna ganska  jämt  fördelad över 
de övriga funktionera. 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4.2 Variabler relaterade till gapanalysen 

4.2.1 Dimensionen arbetet (fråga 7 a‐j) 
  Övriga medarbetare  Säljare  Säljchefer 

7.a Utmanande arbete  3,75  4,28  4,11 

7.b Varierande arbetsuppgifter  3,55  4  4,07 

7.c  Möjlighet  till  internationella 
resor 

4,14  4,57  4,78 

7.d Möjlighet att flytta utomlands  3,39  3,17  3,5 

7.e Globala interna nätverk  3,85  4,09  4,22 

7.f Globala externa nätverk  3,44  3,47  3,77 

7.g Flexibla arbetsvillkor  3,42  3,86  3,67 

7.h Stort ansvar  3,96  4,2  4,04 

7.i Ett attraktivt geografiskt läge  3,02  3,4  3,23 

7.j Bra resevillkor i tjänsten  2,67  2,49  2,56 

 

SUMMERING 

 

=35,19 

 

=37,53 

 

=37,95 

Medelvärde  3,52  3,75  3,80 

Tio  frågor  ställdes  till  respondenterna  för  att  avgöra  deras  attityd  till  sältjänsten  med 
avseende på denna dimension. Tabellen ovan visar medelvärdet på dessa frågor.  Kategorin 
övriga medarbetare  svarade  lägst  på  samtliga  dessa  utom  två.  Det  totala medelvärdet  på 
denna  dimension  blev  därmed  lägst  på  kategorin  övriga  medarbetare  med  3,52.  De  två 
övriga  kategorierna  hamnade  nära  varandra  i  de  flesta  variabler  och  deras  totala 
medelvärden på denna dimension blev 3,75 respektive 3,80. 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4.2.2 Dimensionen företagets policy och stöd till de anställda (fråga 7 k) 
  Övriga medarbetare  Säljare  Säljchefer 

7.k Trygg anställning?  3,32  3,72  3,85 

För att mäta respondenternas attityd med avseende på denna dimension ställdes en fråga. 
Även  i  denna  dimension  hamnade  kategorin  övriga  medarbetare  lägst  med  medelvärdet 
3,32  medan  säljare  och  säljchefer  återigen  hamnade  nära  varandra  med  3,72  respektive 
3,85. 

 

4.2.3 Dimensionen lön och förmåner (fråga 7 l‐p) 
  Övriga medarbetare  Säljare  Säljchefer 

7.l Konkurrensmässig grundlön  3,02  2,72  3,04 

7.m Konkurrensmässiga förmåner  2,74  2,45  2,26 

7.n Övertidsersättning  2,39  2  1,88 

7.o Prestationsrelaterad bonus  2,24  1,39  1,62 

7.p Bra tjänstebilpolicy  2,42  1,59  1,88 

 

SUMMERING 

 

12,81 

 

10,15 

 

10,68 

Medelvärde  2,56  2,03  2,14 

Respondenternas uppfattning om säljtjänstens lön och förmåner skiljer sig i jämförelse med 
de  andra  dimensionerna.  Här  uppfattar  övriga  medarbetare  löner  och  förmåner  som 
betydligt  högre  än  de  två  andra  kategorierna.  Det  totala  medelvärdet  hos  övriga 
medarbetare blev 2,56 och hos säljare och säljchefer 2,03 respektive 2,14. 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4.2.4 Dimensionen utvecklings‐ och karriärsmöjligheter (fråga 7 q‐w) 
  Övriga 

medarbetare 
Säljare  Säljchefer 

7.q  Professionell  utbildning  och 
utveckling 

3,15  3,18  3,33 

7.r Goda förutsättningar för hög framtida 
inkomst 

3,05  2,76  3 

7.s Goda referenser för framtida karriär  3,57  3,76  3,96 

7.t  Goda  möjligheter  till  snabbt 
avancemang 

3,04  2,96  3,3 

7.u Möjlighet till chefstjänst  3,2  3  3,48 

7.v Tydlig väg för avancemang  2,9  2,69  3,33 

7.w Betald framtida extern utbildning  2,65  2,53  2,62 

 

SUMMERING 

 

=21,56 

 

=20,88 

 

=23,02 

Medelvärde  3,08  2,98  3,29 

Den  sista  dimensionen  som  mättes  behandlar  säljartjänstens  utvecklings‐  och 
karriärsmöjligheter. Här ställdes sju frågor till respondenterna. Säljchefernas svar fick då ett 
totalt medelvärde på 3,29 över de två övriga kategorierna som har 3,08 respektive 2,98. 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Figur 9: Radardiagram över de enskilda attitydfrågorna till samtliga kategorier. 

Ovan  visas  ett  radardiagram  över  hur  de  olika  kategorierna  svarat  på  enskilda  frågor. 
Avståndet från origo visar medelvärdet i respektive fråga, vilket kan anta värdena 1‐5. Störst 
skillnad mellan kategorierna kan  ses  i  fråga 7o  som behandlar prestationsrelaterad bonus. 
Närmast  varandra  ligger  kategorierna  i  fråga  7w  som  behandlar  framtida  betald  extern 
utbildning. Dessa data som utgör radardiagrammet är samma som kan läsas av i tabellerna 
ovan. 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Dimension  Övriga medarbetare  Säljchefer  Skillnad 

Arbetet  3,52  3,80  0,28 

Företagets  policy  och  stöd  till  de 
anställda 

3,32  3,85  0,53 

Lön och förmåner  2,56  2,14  0,42 

Utvecklings‐ och karriärsmöjligheter  3,08  3,29  0,21 

Ovan  ses  Attitydskillnaden  mellan  övriga  medarbetare  och  säljchefer.  Den  totala 
Attitydskillnaden mellan de två grupperna blev därmed 1,44 (= 0,28 + 0,53 + 0,42 + 0,21) och 
den genomsnittliga skillnaden över alla dimensioner blev 0,36 (= 1,44 / 4).  

 

Dimension  Säljare  Säljchefer  Skillnad 

Arbetet  3,75   3,80  0,05 

Företagets  policy  och  stöd  till  de 
anställda 

3,72  3,85  0,13 

Lön och förmåner  2,03  2,14  0,11 

Utvecklings‐ och karriärsmöjligheter  3,76  3,29  0,47 

Den totala Attitydskillnaden mellan säljare och säljchefer blev 0,76  (= 0,05 + 0,13 + 0,11 0 
0,47) och den genomsnittliga skillnaden över alla dimensioner blev därmed 0,19 (= 0,76 / 4). 

 

Dimension  Säljare  Övriga medarbetare  Skillnad 

Arbetet  3,75   3,52  0,23 

Företagets  policy  och  stöd  till  de 
anställda 

3,72  3,32  0,40 

Lön och förmåner  2,03  2,56  0,53 

Utvecklings‐ och karriärsmöjligheter  3,76  3,08  0,68 

Attitydskillnaden mellan säljare och övriga medarbetare blev sammanlagt 1,84 (= 0,23 + 0,40 
+ 0,53 + 0,68) och den genomsnittliga skillnaden över alla dimensioner blev därmed 0,46 (= 
1,84 / 4). 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Figur 10: Radardiagram över de olika dimensionerna hos samtliga kategorier. 

Ovan visas ett  radardiagram över hur de olika kategorierna  svarat  totalt på de  frågor  som 
hör till varje dimension. Avståndet från origo visar medelvärdet i respektive fråga, vilket kan 
anta  värdena  1‐5.  Störst  skillnad mellan  dimensionerna  kan  ses  i  lön  och  förmåner. Mest 
sammanfaller kategorierna  i dimensionen arbetet. Dessa data  som utgör  radardiagrammet 
är samma som kan läsas av i tabellerna ovan. 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4.3 Arbetstillfredsställelse och organisationsengagemang (fråga 8‐9) 

 

 

Figur 11: Intern rörlighet fördelat per division. 

Ovan  visas  det  intresset  av  att  byta  tjänst  internt.  Detta  visas  med  avseende  på  vilken 
division  inom  organisationen  som  respondenten  tillhör.  Divisionerna  process  automation 
samt power products är de med högst andel respondenter som säger sig ha ett  intresse av 
att byta tjänst externt inom kort. Divisionen discrete automation and motion är de som flest 
anger sig inte vilja byta tjänst internt. 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Figur 12: Extern rörlighet fördelat per division. 

Ovan  visas  det  intresset  av  att  byta  tjänst  externt.  Detta  visas  med  avseende  på  vilken 
division  inom  organisationen  som  respondenten  tillhör.  Divisionerna  process  automation 
samt power system är de med högst andel respondenter som säger sig ha ett intresse av att 
byta  tjänst  externt.  Samtidigt  är  dessa  två  divisioner  också  de  där  flest  säger  sig  inte  vilja 
byta tjänst externt. I de andra divisionerna är det runt hälften eller fler som svarat ”vet ej” på 
frågan. 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4.4 Employee branding och affektivt engagemang (fråga 10‐11) 
 

 

Figur 13: Gemensamma värderingar fördelat per division. 

Respondenterna anger överlag att ABB:s värderingar sammanfaller med de egna. Det totala 
medelvärdet  blev  3,69.  Lägst  var  nivån  på  divisionen  service  med  3,3.  Högst  sammanföll 
värderingarna på divisionerna corporate  och  low voltage products med ett medelvärde på 
4,0. Spridningen på värdet är bara 0,7 mellan de olika divisionerna. 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Figur 14: Gemensamma mål fördelat per division. 

Respondenterna  anger  överlag  att  ABB:s  mål  sammanfaller  med  de  egna.  Det  totala 
medelvärdet  blev  3,43.  Lägst  var  nivån  på  divisionen  service  med  2,9.  Högst  sammanföll 
målen på divisionen low voltage products med ett medelvärde på 4,0. Spridningen på värdet 
är 1,1 mellan de olika divisionerna.  

Både frågan om ABB:s värderingar samt mål  fick ett medelvärde över 3. Detta gällde såväl 
för hela stickprovet som för de flesta divisioner inom bolaget. De som jobbade inom Service 
var de som höll med minst i båda frågorna. Det visar att affektivt engagemang och employee 
branding är medelhögt. 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4.5 Intern marknadsföring (fråga 12 och 7 x) 
 

  

Figur 15: Kunskap om säljarrollen fördelat per division. 

Säljarrollens  välkändhet  bland övriga medarbetare mättes  enligt  en  skala  från  1  till  5.  För 
hela  kategorin övriga medarbetare  blev medelvärdet på denna  variabel  2,43.  Fördelat  per 
division  ser  vi  att  säljarrollen  är  mest  välkänd  inom  divisionen  Power  Products  med 
medelvärdet 3,1 samt minst välkänd  inom divisionen Corporate med medelvärdet 2. Detta 
ger en spridning på 1,1. 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Figur 16: Status om säljarrollen fördelat per division. 

Säljarrollens  status  bland övriga medarbetare mättes  enligt  en  skala  från  1  till  5.  För  hela 
kategorin  övriga  medarbetare  blev  medelvärdena  på  denna  variabel  3,15.  Fördelat  per 
division  ser  vi  att  säljarrollen  har  högst  status  inom divisionen  Low Voltage  Products med 
medelvärdet  3,5  samt  lägst  status  inom  divisionen Discrete  automation  and  motion  med 
medelvärdet 2,9. Variabeln är väldig jämnt fördelad då spridningen endast är 0,6. 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4.6 Organisationsengagemang (fråga 13‐14) 
 

 

Figur 17: Påverkan från kollegor fördelat per division. 

Det normativa organisationsengagemanget bland övriga medarbetare mättes enligt en skala 
från  1  till  5.  För  hela  kategorin övriga medarbetare  blev medelvärdena  på  denna  variabel 
1,85.  Fördelat  per  division  ser  vi  att  det  normativa  organisationsengagemanget  är  högst 
inom  divisionen  corporate  med  medelvärdet  2,4  samt  lägst  status  inom  divisionen  low 
voltage products med medelvärdet 1,2. Spridningen på variabeln är även den 1,2. 

De låga siffrorna visar på ett lågt normativt engagemang. De anställda bryr sig inte om vad 
deras kollegor har för åsikter om dem när de blivit erbjudna en ny tjänst utanför ABB. 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Figur 18: Påverkan av arbetsinvesteringar fördelat per division. 

Det kontinuitetsförpliktande organisationsengagemanget bland övriga medarbetare mättes 
enligt  en  skala  från  1  till  5.  För  hela  kategorin övriga medarbetare  blev medelvärdena  på 
denna  variabel  2,89.  Fördelat  per  division  ser  vi  att  det  kontinuitetsförpliktande 
organisationsengagemanget är högst inom divisionen process automation med medelvärdet 
3,2  samt  lägst  inom  divisionen  power  systems  samt  service  med  medelvärdet  2,7. 
Spridningen på variabeln är endast 0,5. 

De  anställda  har  ett  medelhögt  kontinuitetsförpliktande  organisationsengagemang  vilket 
betyder att de delvis har en vilja att fortsätta i företaget. 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5 Analys 
I detta kapitel analyseras de data som presenterades  i  resultatavsnittet. Detta kommer ske 
med utgångspunkt i den teoretiska referensramen. 

5.1 Gapanalys 
I  gapanalysen  jämförs  de  olika  målgruppernas  attityder  till  säljtjänsten  inom  ABB.  Att 
säljtjänsten uppfattas olika av de olika målgrupperna blir tydligt i uppsatsens resultat.  

Dimensionen arbetet mäter komponenter  som arbetets uppgifter, utmaning,  variation och 
ansvar  (Churchill et al, 1974). Här har både säljare och säljchefer en mer positiv attityd än 
hur övriga medarbetare ser på tjänsten.  

Det är positivt att  säljare och säljchefer har nästan  lika medelvärden då detta  tyder på att 
cheferna har en bra  insikt  i hur  säljarna uppfattar  sin  tjänst. Dessutom är  siffrorna ganska 
höga vilket tyder på en positiv  inställning. Att övriga medarbetare svarat  lägre än de andra 
kategorierna kan bero på att de har  för  liten kunskap om vad säljtjänstens arbetsuppgifter 
faktiskt innebär.  

Nästa  dimension,  företagets  policy  och  stöd  till  anställda  mäter  hur  trygg  den  anställde 
känner sig på sin position (Churchill et al, 1974). Återigen har både säljare och säljchefer en 
mycket  mer  positiv  attityd  jämfört  med  övriga  medarbetare  vad  gäller  säljtjänstens 
anställningstrygghet. Det är negativt att övriga medarbetare inte upplever anställningen mer 
trygg, eftersom de som arbetar på säljavdelningen upplever den som tämligen trygg. Detta 
kan ha en avskräckande effekt på potentiella sökande. 

Vad  gäller  dimensionen  lön  och  förmåner  mäts  samtliga  ekonomiska  incitament  den 
anställde får ut av sin tjänst (Churchill et al, 1974). Detta är den enda dimension där övriga 
medarbetare har en mer positiv bild av säljtjänsten jämfört med de två andra kategorierna. 
Ingen  av  kategorierna  anser  dock  att  löneläget  är  särskilt  bra  för  säljarrollen.  Denna 
dimension  bör  inte  påverka  den  interna  attraktiviteten  till  säljtjänsten  negativt,  då övriga 
medarbetare tror att säljare tjänar mer än de faktiskt gör. 

Den  sista  undersökta  dimensionen  är  säljartjänstens  utvecklings‐  och  karriärsmöjligheter. 
Den avser mäta såväl interna som externa utvecklingsmöjligheter i säljtjänsten (Churchill et 
al, 1974). Resultatet  från denna dimension blev något annorlunda än de andra då säljarna 
själva var de som ansåg att utvecklingsmöjligheterna var lägst. Övriga medarbetare hade en 
liknande attityd som säljarna hade till dimensionen medan säljcheferna hade en mer positiv 
bild  av  dimensionen.  Detta  innebär  att  säljcheferna  inte  lyckas  visa  eller  uppfylla  de 
utvecklingsmöjligheter som de faktiskt ser i tjänsten. 

Det första och andra gapet kan identifieras genom att  jämföra övriga medarbetares attityd 
till  säljtjänsten  med  säljchefernas  attityd  till  densamma.  Den  genomsnittliga  skillnaden 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mellan deras attityder sett över alla dimensioner blev 0,36. Eftersom deras attityder ej ligger 
nära varandra föreligger här ett gap av typ ett och inte ett gap av typ två (Grönroos, 2002). 
Detta  innebär  att  säljcheferna  och  de  potentiella  arbetssökandes  syn  på  säljtjänsten  ej 
stämmer  överens.  Anledningen  kan  vara  att  ledningen  inte  undersökt  vad  de  potentiella 
säljarna efterfrågar i tjänsten eller att de tolkat detta felaktigt. 

För  att  identifiera  ett  gap  av  typ  tre  jämförs  säljarnas  attityd  med  säljchefernas.  Den 
genomsnittliga Attitydskillnaden över alla dimensioner blev bara 0,19. Det är egentligen bara 
i  dimensionen  utvecklings‐  och  karriärsmöjligheter  som  det  föreligger  någon  skillnad  i 
attityderna. Säljarna anser att detta finns i betydligt lägre grad än vad säljcheferna anser. Då 
skillnaden är så pass låg ser vi ingen större koppling till gapet av typ tre (Grönroos, 2002). 

Slutligen  jämfördes  säljarnas  attityd med övriga medarbetares  för  att  undersöka  gapet  av 
typ  fyra.  Den  genomsnittliga  attitydskillnaden  över  alla  dimensioner  blev  här  0,46.  Denna 
skillnad visar att ett  stort gap av  typ  fyra  föreligger  (Grönroos, 2002). Övriga medarbetare 
anser att säljarrollen är sämre ur 3 av 4 dimensioner än vad säljarna faktiskt anser. Den enda 
dimensionen  där  övriga  medarbetare  har  ett  högre  medelvärde  är  dimensionen  lön  och 
förmåner. De övriga medarbetarna tror att säljarrollen innebär en högre lön än vad säljarna 
faktiskt upplever.  

Detta  innebär  att  säljtjänsten  hos  ABB  inte  motsvarar  den  som  kommuniceras  till  övriga 
medarbetare.  Problemet  ligger  i  hur  tjänstens  egenskaper  kommuniceras  genom 
organisationen idag. Denna kommunikation kan ske via annonser, kollegor,  internhemsidor 
etcetera. Denna information motsvarar inte helt de egenskaper som säljtjänsten innebär och 
bör därför ses igenom.  

5.2 Intern marknadsföring 
Välkändheten och statusen hos  säljtjänsten påverkar de anställdas  syn och attraktivitet  till 
tjänsten. (Arndt & Friman, 1991)  

Övriga  medarbetare  fick  frågor  som  mätte  säljtjänstens  status  samt  välkändhet.  Rollens 
välkändhet var överlag låg, med ett medelvärde på 2,52. Statusen hos tjänsten var däremot 
högre med ett medelvärde på 3,13.  Ingen av egenskaperna hos  säljtjänsten är däremot så 
höga som de potentiellt kan vara. Därför kan företaget använda sig av intern marknadsföring 
för att stärka säljtjänstens status samt välkändhet bland övriga medarbetare.  

Praktiska  råd  gällande  intern  marknadsföring  ges  av  Gummesson  (2002).  Dessa  innebär 
exempelvis  att  företaget  bör  utnyttja  den  teknik,  erfarenhet  och  resurser  företaget  redan 
besitter  gällande  den  externa  marknadsföringen  till  att  förbättra  dessa  egenskaper  hos 
säljarrollen internt. 

Vad  gäller  säljarrollens  välkändhet  är  skillnaden  inte  stor  sett  till  de  olika  divisionerna, 
säljarrollens  status  varierar  däremot  betydligt  mer.  Lägst  kännedom  har  divisionen 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Corporate med ett medelvärde på endast 2 men även  i de  flesta andra divisionerna anges 
välkändheten som låg.  

5.3 Personalomsättning, arbetstillfredsställelse och employee 
branding  
Företagets  personalomsättning  minskar  om  medarbetarna  är  nöjda.  Detta  kan  uppnås 
genom effektiv  användning  av  employee  branding  vilket  innebär  att  företaget  konsekvent 
sprider sina värderingar i företaget. Detta gör att ett psykologiskt kontrakt fastställs mellan 
företaget och dem själva. Konsekvensen av detta är att  företaget  får bättre  rykte samt  får 
lojala  och  tillfredställda  kunder  hävdar  Miles  &  Mangold  (2005)  Resultatet  visar  att 
medarbetarna är mer positiva till att byta tjänst  internt än externt vilket även tyder på att 
beteendekomponenten är hög. Detta är tecken på att det finns en möjlighet att de söker en 
intern säljtjänst. 

Förmedlar företaget en stark värdegrund och identitet är det lättare för medarbetarna att se 
likheter  mellan  sina  egna  mål  och  värderingar  (Edwards  2005).  De  anställdas  värderingar 
stämmer till stor del överens med ABB. Det lägsta medelvärdet sett per division är 3,3. Detta 
kan  bero  på  att  de  anställda  har  sökt  sig  till  företaget  för  att  det  motsvarar  deras 
värderingar.  Kaufman  &  Kaufman  (2005)  menar  att  om  medarbetarna  upplever  att 
företagets värderingar och mål överstämmer med sina egna kommer de att vilja stanna kvar 
på  företaget  för att kunna uppfylla visionerna. Om medarbetarna känner att  företaget har 
samma  värderingar  medför  detta  effektivitet  och  att  de  anställda  upplever 
arbetsstillfredsställelse. 

Det  är  bra  för  ABB  att  de  anställdas mål  överensstämmer  till  ganska  stor  del  då  det  kan 
påverka när en anställd ska söka ny tjänst. Det är då större chans att de är  intresserade av 
att söka en intern tjänst.   Medelvärdet ligger mellan 2,9 – 4,0 i de olika divisionerna. Detta 
visar också att de har ett högt affektivt engagemang. 

Enligt Kaufman & Kaufman (2005) innebär ett högt normativt engagemang hos anställda att 
de bryr sig om vad övriga medarbetar tycker om de slutar på företaget. Resultatet visar att 
medelvärdet  varierar  mellan  1,2  och  2,4  hos  de  olika  divisionerna.  Då  detta  är  ett  lågt 
medelvärde betyder det att ABB har ett  lågt normativt engagemang. Detta betyder att de 
anställda inte påverkas i hög grad om vad deras kollegor har för åsikter gällande ett byte till 
en ny tjänst externt. 

Kontinuitetsförpliktande  organisationsengagemang  är  hur  stor  viljan  är  att  fortsätta  på 
företaget  gentemot  hur  mycket  det  kommer  att  kosta  av  det  individen  investerat. 
(Kaufmann  &  Kaufmann,  2005)  ABB  visar  sig  ha  ett  medelhögt  kontinuitetsförpliktande 
organisationsengagemang vilket tyder på att de anställda till viss del har en vilja att fortsätta 
i företaget. Det betyder även att de anställda anser sig vara engagerade i företaget och inte 
vill bli av med de investeringar som de har i sin nuvarande tjänst. 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6 Slutsats 
I  detta  kapitel  presenteras  de  slutsatser  som  framkom  i  det  tidigare  analyskapitlet  samt 
förslag på vidare forskning. 

I  analysen  identifierades  flera  attitydskillnader  gällande  säljarrollen  inom  ABB.  Dessa 
attitydskillnader  fanns  mellan  säljare,  säljchefer  och  övriga  medarbetare.  Dessa 
attitydskillnader har med hjälp  av en gap‐analys  resulterat  i  att  två olika  gap  identifierats. 
Det första gapet av typ ett innebär att ledningen och de potentiella arbetssökande har olika 
uppfattning om vad säljtjänsten innebär. Detta innebär i sin tur att ledningen inte undersökt 
vad de potentiella anställda efterfrågar  i  säljtjänsten alternativt att  ledningen tolkat denna 
efterfrågan felaktigt. Därmed är detta något som ABB bör genomföra. 

Vidare har ett gap av typ fyra  identifierats. Detta  innebär att de potentiella arbetssökande 
inte har samma uppfattning av säljarrollen som de faktiska säljarna har. Detta kan bero på 
en bristande intern marknadsföring och kommunikation om vad säljtjänsten faktiskt innebär. 
ABB  bör  undersöka  närmare  hur  och  vad  som  kommuniceras  gällande  säljtjänstens 
egenskaper. Detta för att kunna säkerställa att det som kommuniceras är goda egenskaper 
samt egenskaper som stämmer överens med vad tjänsten faktiskt innebär. 

Säljartjänstens  status  samt  välkändhet  var  överlag  låg  i  de  flesta  divisioner  En  intern 
marknadsföring  kan,  förutom de effekter  som nämns  i GAP‐analysen,  också öka dessa  två 
egenskaper  hos  säljtjänsten.  Internmarknadsföringsåtgärderna  bör  fokuseras  på  de 
divisioner där säljarrollens välkändhet samt status visat sig vara lägst. 

Beteendekomponenten är hög vilket är positivt eftersom det tyder på att medarbetarna är 
positiva till att byta tjänst internt. Detta är ej tillräckligt för problemet om inte säljtjänstens 
attraktivitet också är hög. Då de anställdas mål och värderingar till stor del överensstämmer 
med företaget tyder det på att de har en vilja att stanna kvar på företaget. Det gör också att 
de blir mer effektiva och upplever arbetsstillfredsställelse samt högt affektivt engagemang.  
Företaget kan sprida värderingarna med hjälp av employee branding.  

De anställdas medelhöga kontinuitetsförpliktande organisationsengagemang tyder på att de 
till  viss  del  vill  fortsätta  arbeta  på  företaget men  då  deras  normativa  engagemang  är  lågt 
påverkas de inte av kollegornas åsikter om de skulle byta till en externtjänst. 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6.1 Vidare forskning 
Vidare forskning skulle kunna undersöka varför de säljare som tidigare haft en intern position sökte 

sig till sin nuvarande tjänst. Detta kan ske med hjälp av djupintervjuer. En annan intressant aspekt är 

att  undersöka  hur  den  interna  attraktiviteten  hos  ABB:s  säljtjänst  står  sig  mot  andra  liknande 
företags. Att genomföra en benchmarking över dessa skulle kunna leda till att de mest fördelaktiga 
åtgärderna kan  identifieras och  tillämpas. Allt detta kan också visa hur  tjänsten bör marknadsföras 

internt för att ge bäst resultat. 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7 Diskussion 
I detta kapitel följer en diskussion med våra egna tankar om studiens resultat. 

Enkätundersökningen visar att många säljare endast har gymnasieutbildning. Detta tyder på 
att yrkeserfarenhet  inom ABB,  istället för akademiska studier, också är en möjlighet för att 
uppnå den  kompetens  som  säljaryrket  kräver. Detta  kan möjligtvis  också  innebära  att  fler 
anställda än de i målpopulationerna kan vara aktuella för en säljtjänst. 

Attitydsundersökningens  delfrågor  visar  intressanta  egenskaper  som  kan  undersökas 
närmare.  Säljarna  själva  anser  att  deras  tjänst  har  en  hög  grad  av  anställningstrygghet. 
Övriga  medarbetare  har  uppfattningen  att  tjänsten  har  en  mycket  lägre  grad  av 
anställningstrygghet. Detta kan starkt påverka huruvida en medarbetare vågar söka sig till en 
säljtjänst.  Detta  är  ett  tydligt  exempel  på  ett  område  där  bättre  information  om  vad 
säljtjänsten innebär bör spridas i organisationen.  

En  annan  intressant  egenskap  är  löneläget.  Vid  en  första  anblick  kan  vi  misstänka  att 
löneläget avskräcker många  från att  söka  till  säljtjänsten dock går det  inte att  fästa alltför 
stor vikt på de anställdas attityd till detta. De säljare som anser sig tjäna för bra i relation till 
sin yrkesroll kanske inte fyller i det i enkäten då de inte vill att löneläget ska försämras. Även 
de som inte anser sig tjäna för bra kanske fyller i en lägre siffra med förhoppning att det kan 
påverka deras framtida löneläge positivt. 

En positiv egenskap är att de anställdas benägenhet till intern rörlighet är betydligt högre än 
den externa. Detta visar att de anställda trivs bra hos ABB som organisation och att de vill 
fortsätta vara en del av den. Samtidigt visar empirin att divisionen low voltage products där 
högst andel respondenter uttryckt ett  intresse av att byta tjänst också är den division med 
lägst  grad  av  organisationsengagemang.  Detta  tyder  på  att  riktade  åtgärder  för  utökat 
organisationsengagemang kan leda till en ökad intern rörlighet. 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Bilaga 1 – enkät till säljchefer 
 

1. Är du? 
Man 

Kvinna 

2. Hur gammal är du? 
18-25 

26-35 

36-45 

46-55 

56+ 

3. Vilken är din utbildningsnivå? 
 

4. I vilken stad bedriver du ditt huvudsakliga arbete 
idag? 

 

5. Vilken division arbetar du inom? 
 

6. I vilken funktion arbetar du inom din nuvarande 
tjänst? 

 

7. I vilken utsträckning upplever du att rollen som Area Sales Manager erbjuder… 

Skala 1-5, 1= Mycket låg utsträckning, 5= Mycket hög utsträckning 

7.a Utmanande arbete 
1 

2 

3 

4 

5 

7.b Varierande arbetsuppgifter 
1 

2 

3 

4 

5 
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7.c Möjlighet till internationella resor 
1 

2 

3 

4 

5 

7.d Möjlighet att flytta utomlands 
1 

2 

3 

4 

5 

7.e Globala interna nätverk 
1 

2 

3 

4 

5 

7.f Globala externa nätverk 
1 

2 

3 

4 

5 

7.g Flexibla arbetsvillkor 
1 

2 

3 

4 

5 

7.h Stort ansvar 
1 

2 

3 

4 
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5 

7.i Ett attraktivt geografiskt läge 
1 

2 

3 

4 

5 

7.j Bra resevillkor i tjänsten 
1 

2 

3 

4 

5 

7.k Trygg anställning? 
1 

2 

3 

4 

5 

7.l Konkurrensmässig grundlön 
1 

2 

3 

4 

5 

7.m Konkurrensmässiga förmåner 
1 

2 

3 

4 

5 

7.n Övertidsersättning 
1 

2 

3 
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4 

5 

7.o Prestationsrelaterad bonus 
1 

2 

3 

4 

5 

7.p Bra tjänstebilpolicy 
1 

2 

3 

4 

5 

7.q Professionell utbildning och utveckling 
1 

2 

3 

4 

5 

7.r Goda förutsättningar för hög framtida inkomst 
1 

2 

3 

4 

5 

7.s Goda referenser för framtida karriär 
1 

2 

3 

4 

5 

7.t Goda möjligheter till snabbt avancemang 
1 

2 
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3 

4 

5 

7.u Möjlighet till chefstjänst 
1 

2 

3 

4 

5 

7.v Tydlig väg för avancemang 
1 

2 

3 

4 

5 

7.w Betald framtida extern utbildning 
1 

2 

3 

4 

5 

7.x Hur hög status upplever du att Area Sales 
Manager har på ABB idag? 

1 

2 

3 

4 

5 

8. Är du intresserad av att byta befattning internt på 
ABB? 

Ja, inom 1 år 

Ja, om 1-2 år 

Ja, om 2-4 år 

Nej 

Vet ej 

9. Är du intresserad av att byta arbetsgivare, dvs. att 
Ja, inom 1 år 
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anställas utanför ABB? 
Ja, om 1-2 år 

Ja, om 2-4 år 

Nej 

Vet ej 

10. I vilken grad anser du att ABB:s värderingar 
sammanfaller med dina egna? 

1 

2 

3 

4 

5 

11. I vilken grad anser du att ABB:s mål 
sammanfaller med dina egna? 

1 

2 

3 

4 

5 
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Bilaga 2 – enkät till säljare 
 

1. Är du? 
Man 

Kvinna 

2.Hur gammal är du? 

18‐25 

26‐35 

36‐45 

46‐55 

56+ 

3. Vilken är din utbildningsnivå?   

4. I vilken stad bedriver du ditt huvudsakliga 
arbete idag?   

5. Vilken division arbetar du inom?   

6. I vilken funktion arbetar du inom din 
nuvarande tjänst?   

7. I vilken utsträckning upplever du att rollen som Area Sales Manager erbjuder…    

Skala 1‐5, 1= Mycket låg utsträckning, 5= Mycket hög utsträckning    

7.a Utmanande arbete 

1 

2 

3 

4 

5 

 

7.b Varierande arbetsuppgifter 
1 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2 

3 

4 

5 

7.c Möjlighet till internationella resor 

1 

2 

3 

4 

5 

 

7.d Möjlighet att flytta utomlands 

1 

2 

3 

4 

5 

 

7.e Globala interna nätverk 

1 

2 

3 

4 

5 

 

7.f Globala externa nätverk 

1 

2 

3 

4 

5 

 

7.g Flexibla arbetsvillkor  1 

2 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3 

4 

5 

7.h Stort ansvar 

1 

2 

3 

4 

5 

 

7.i Ett attraktivt geografiskt läge 

1 

2 

3 

4 

5 

 

7.j Bra resevillkor i tjänsten 

1 

2 

3 

4 

5 

 

7.k Trygg anställning? 

1 

2 

3 

4 

5 

 

7.l Konkurrensmässig grundlön 
1 

2 

3 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4 

5 

7.m Konkurrensmässiga förmåner 

1 

2 

3 

4 

5 

 

7.n Övertidsersättning 

1 

2 

3 

4 

5 

 

7.o Prestationsrelaterad bonus 

1 

2 

3 

4 

5 

 

7.p Bra tjänstebilpolicy 

1 

2 

3 

4 

5 

 

7.q Professionell utbildning och utveckling 

1 

2 

3 

4 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5 

7.r Goda förutsättningar för hög framtida 
inkomst 

1 

2 

3 

4 

5 

 

7.s Goda referenser för framtida karriär 

1 

2 

3 

4 

5 

 

7.t Goda möjligheter till snabbt avancemang 

1 

2 

3 

4 

5 

 

7.u Möjlighet till chefstjänst 

1 

2 

3 

4 

5 

 

7.v Tydlig väg för avancemang 

1 

2 

3 

4 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5 

7.w Betald framtida extern utbildning? 

1 

2 

3 

4 

5 

 

7.x Hur hög status upplever du att Area Sales 

Manager har på ABB idag? 

1 

2 

3 

4 

5 

 

7.z I vilken utsträckning upplever du att rollen 
som Area Sales Manager erbjuder ett gott 
ledarskap från säljchefer? 

1 

2 

3 

4 

5 

 

8. Är du intresserad av att byta befattning 
internt på ABB? 

Ja, inom 1 år 

Ja, om 1‐2 år 

Ja, om 2‐4 år 

Nej 

Vet ej 

 

9, Är du intresserad av att byta arbetsgivare, 
dvs. att anställas utanför ABB? 

Ja, inom 1 år 

Ja, om 1‐2 år 

Ja, om 2‐4 år 

Nej 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Vet ej 

10. I vilken grad anser du att ABB:s 
värderingar sammanfaller med dina egna? 

1 

2 

3 

4 

5 

 

11. I vilken grad anser du att ABB:s mål 

sammanfaller med dina egna? 

1 

2 

3 

4 

5 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Bilaga 3 – enkät till övriga medarbetare 
 

 

1. Är du? 
Man 

Kvinna 

2. Hur gammal är du? 

18‐25 

26‐35 

36‐45 

46‐55 

56+ 

3. Vilken är din utbildningsnivå?   

4. I vilken stad bedriver du ditt huvudsakliga 
arbete idag?   

5. Vilken division arbetar du inom?   

6. I vilken funktion arbetar du inom din 
nuvarande tjänst?   

7. I vilken utsträckning upplever du att rollen som Area Sales Manager erbjuder…    

Skala 1‐5, 1= Mycket låg utsträckning, 5= Mycket hög utsträckning    

7.a Utmanande arbete 

1 

2 

3 

4 

5 

 

7.b Varierande arbetsuppgifter 

1 

2 

3 

4 

5 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2 

3 

4 

5 

7.c Möjlighet till internationella resor 

1 

2 

3 

4 

5 

 

7.d Möjlighet att flytta utomlands 

1 

2 

3 

4 

5 

 

7.e Globala interna nätverk 

1 

2 

3 

4 

5 

 

7.f Globala externa nätverk 

1 

2 

3 

4 

5 

 

7.g Flexibla arbetsvillkor 

1 

2 

3 

4 

5 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3 

4 

5 

7.h Stort ansvar 

1 

2 

3 

4 

5 

 

7.i Ett attraktivt geografiskt läge 

1 

2 

3 

4 

5 

 

7.j Bra resevillkor i tjänsten 

1 

2 

3 

4 

5 

 

7.k Trygg anställning? 

1 

2 

3 

4 

5 

 

7.l Konkurrensmässig grundlön 

1 

2 

3 

4 

5 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4 

5 

7.m Konkurrensmässiga förmåner 

1 

2 

3 

4 

5 

 

7.n Övertidsersättning 

1 

2 

3 

4 

5 

 

7.o Prestationsrelaterad bonus 

1 

2 

3 

4 

5 

 

7.p Bra tjänstebilpolicy 

1 

2 

3 

4 

5 

 

7.q Professionell utbildning och utveckling 

1 

2 

3 

4 

5 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5 

7.r Goda förutsättningar för hög framtida inkomst 

1 

2 

3 

4 

5 

 

7.s Goda referenser för framtida karriär 

1 

2 

3 

4 

5 

 

7.t Goda möjligheter till snabbt avancemang 

1 

2 

3 

4 

5 

 

7.u Möjlighet till chefstjänst 

1 

2 

3 

4 

5 

 

7.v Tydlig väg för avancemang 

1 

2 

3 

4 

5 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5 

7.w Betald framtida extern utbildning 

1 

2 

3 

4 

5 

 

7.x Hur hög status upplever du att Area Sales 

Manager har på ABB idag 

1 

2 

3 

4 

5 

 

8. Är du intresserad av att byta befattning internt på 
ABB? 

Ja, inom 1 år 

Ja, om 1‐2 år 

Ja, om 2‐4 år 

Nej 

Vet ej 

 

9. Är du intresserad av att byta arbetsgivare, dvs. att 
anställas utanför ABB? 

Ja, inom 1 år 

Ja, om 1‐2 år 

Ja, om 2‐4 år 

Nej 

Vet ej 

 

10. I vilken grad anser du att ABB:s värderingar 
sammanfaller med dina egna? 

1 

2 

3 

4 

5 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5 

11. I vilken grad anser du att ABB:s mål 
sammanfaller med dina egna? 

1 

2 

3 

4 

5 

 

12. Hur hög kunskap anser du dig ha om rollen som 

Area Sales Manager på ABB? 

1 

2 

3 

4 

5 

 

13. Om du fick erbjudande att byta till en ny tjänst 
utanför ABB. I vilken grad påverkas du av vad dina 
kollegor skulle tycka? 

1 

2 

3 

4 

5 

 

14. Om du fick erbjudande att byta till en ny tjänst. I 
vilken grad påverkas du av de investeringar du gjort i 

din nuvarande tjänst? (t ex i form av tid och 
kollegor) 

1 

2 

3 

4 

5 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Bilaga 4 – Brev till enkätutskicket 
Hej! 

 

På uppdrag av ABB HR Center genomför  tre studenter  från Mälardalens Högskola en undersökning 
som  relaterar  till  säljrollen  (Area  Sales  Manager)  på  ABB.  Undersökningen  beräknas  ta  ungefär  5 

minuter  att  besvara  och  vi  önskar  att  du  svarar  senast  19/5.  Din medverkan  är mycket  värdefull 
både för ABB samt studiens resultat. Även om du inte har en säljroll idag är ditt bidrag viktigt för att 
veta hur rollen som Area Sales Manager uppfattas. Naturligtvis hanteras all data strikt konfidentiellt 

och ditt deltagande är helt anonymt.  

Tack för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar/  

Maria Samuelsson, ABB & Katarina Flodström, student Mälardalens Högskola 

 


