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Förord 
De 10 veckor vi har arbetat med denna uppsats har inneburit många tidiga morgnar och sena 
kvällar fyllda av diskussioner. Vi vill tacka vår handledare TorBjörn Nilsson för alla goda råd 
och synpunkter. Vidare vill vi rikta ett stort tack till respondenterna i vår undersökning, utan er 
hade inte uppsatsen varit möjlig. Slutligen vill vi tacka våra opponenter.  
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Sammanfattning 
Efter avregleringen av den svenska kreditmarknaden och bankkrisen ökade antalet banker i 
Sverige avsevärt med en ökad konkurrens som följd. Den hårdare konkurrensen resulterade i 
minskade marginaler på traditionella bankprodukter som lönekonto och lån. Flertalet banker har 
som ett resultat av de minskade marginalerna flyttat fokus från de traditionella produkterna till 
försäljning av nya och mer lönsamma produkter samt tjänster. Detta nya försäljningsfokus har 
mött stort motstånd i facktidningen Finansvärlden på grund av den stressfaktor som det medfört. 
Syftet med denna uppsats är att fastställa banktjänstemäns attityder till personlig försäljning, samt 
se samband mellan attityderna och bakgrundsfaktorerna kön, ålder, antal studieår utöver 
gymnasial utbildning, antal år i nuvarande bank och antal år i bankbranschen. För att kunna 
besvara syftet har vi genomfört en litteraturstudie och en enkätundersökning av ett bankkontor i 
Luleå.  

De 17 respondenterna som ingick i studien hade ett attitydpoängsmedelvärde på 7,8, vilket kan 
tolkas som att gruppen inte har en negativ attityd till personlig försäljning. Dock är det svårt att 
säga hur positiv en attitydpoäng på 7,8 är då skalan är relativ. Resultatet från denna studie kan 
användas som referenspunkt för framtida attitydundersökningar med samma metod för den 
berörda banken för att kunna urskilja trendskillnader efter implementerade strategiska beslut. 

Generella slutsatser från studien skall dras med försiktighet då urvalet var litet, men en antydan 
finns om möjliga samband mellan attityd till personlig försäljning och bakgrundsfaktorerna ålder, 
antal studieår utöver gymnasial utbildning, antal år i bankbranschen samt antal år i nuvarande 
bank. Bakgrundsfaktorn kön blev svår att tolka då många respondenter inte uppgett könet i 
enkäten. Bakgrundsfaktorn antal studieår utöver gymnasial utbildning visade på ett svagt positivt 
samband till attityd till personlig försäljning medan ålder, antal år i bankbranschen och antal år i 
nuvarande bank hade ett svagt negativt samband. Dock fanns en stark korrelation mellan ålder, 
antal år i nuvarande bank och antal år i bankbranschen vilket försvårar tolkandet av samband till 
attityd till personlig försäljning då det är svårt att avgöra vilka av de tre bakgrundsfaktorerna som 
direkt påverkar attityden. 
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Abstract 
After the deregulation of the Swedish credit market and the bank crisis the number of banks in 
Sweden increased significantly with increased competition as a result. The higher degree of 
competition resulted in lower margins on traditional bank products such as accounts and loans. A 
majority of the banks have therefore switched focus from the traditional products to selling of 
new and more profitable products. The new selling focus has faced strong reactions from the 
trade magazine Finansvärlden due to the amount of stress the new selling focus resulted in. The 
purpose of this essay is to determine bank employee’s attitudes towards personal selling, and to 
see if there is any relation between the attitudes and the background factors as gender, age, years 
of study after college, years in current bank and years in bank business. To answer our purpose 
we have conducted a literature study and a survey of a bank office in Luleå. 

The 17 respondents included in the study had an average attitude of 7.8, which can be interpreted 
as that the group does not have a negative attitude to personal selling. However it is difficult to 
interpret how positive someone is with a rating of 7.8 when the scale is relative. The results from 
this study can be used as a point of reference for further attitude measurements using the same 
scale at the investigated bank to be able to evaluate future implementation of strategic decisions. 

General conclusions drawn from the study should be taken with care as the sample was small, but 
there is a hint of possible relations between attitude to personal selling and the background 
factors age, years of study after college, years in current bank and years in the bank business. 
Gender was difficult to interpret as many respondents left the box blank. The background factor 
years of study after college showed a weak positive relationship with the attitude to personal 
selling while age, years in bank business and years in current bank showed a negative 
relationship. However, there was a strong correlation between age, years in current bank, and 
years in bank business which limits the interpretation of the relationships to the attitude to 
personal selling. It is impossible to conclude if there are one or several factors affecting the 
attitude to personal selling.       
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1 Inledning 

 

I detta avsnitt introduceras bakgrunden som består av bankhistoria, personlig försäljning och 
attityder. Sveriges bankhistoria skildras översiktligt då den kommit att prägla dagens 
bankverksamhet. Ett stort inslag i dagens bankverksamhet jämfört med förr är momentet med 
personlig försäljning i kundmötet, vilket beskrivs översiktligt i 1.2. En viktig framgångsfaktor för 
personlig försäljning är attityden till personlig försäljning, vilket beskrivs kort i 1.3. 
Bankhistoria, personlig försäljning och attityder problematiseras sedan i problemdiskussionen 
som mynnar ut i syftet och dess avgränsningar. 

 

1.1 Bankhistoria 
De två enskilt viktigaste händelserna som starkt påverkat bankers situation idag är avregleringen 
av finansmarknaden på 1980-talet och bankkrisen i början av 1990-talet. Båda dessa områden är 
ytterst komplexa med en rad bakomliggande faktorer. Rapportförfattarna ger nedan en kort 
sammanfattning av avregleringen av finansmarknaden och bankkrisen. Det finns ingen intention 
att ge en djupare bild av händelserna. 

År 1980 kom det ett politiskt initiativ genom tillsättningen av en kommitté med uppgift att se 
över kreditpolitiken. Utredningen som presenterades 1982 föreslog begränsningar i Riksbankens 
regleringar och användningen av en mer marknadsvänlig politik. Avregleringen innebar 
framförallt att bankernas utlåningstak slopades. Hushållen reagerade omedelbart på den friare 
kreditmarknaden. Sammanlagt ökade nettoutlåningen mellan 1987-89 med 668 miljarder. 
Hushållens kraftiga ökning av skulder fick konsekvenser på det finansiella sparandet som under 
perioden var negativt (Pettersson, 1993). 

Lybeck (1994) menar att den snabba nedgången i svensk ekonomi utlöste bankkrisen som 
drabbade Sverige i början av 1990-talet. Bruttonationalprodukten föll 1991-93 med 5 % samtidigt 
som arbetslösheten steg från 1,1 % 1991 till 9 % under 1993. Antalet konkurser fördubblades 
mellan åren 1990-92 och tillsammans med räntehöjningarna 1990, 1991, och 1992 ledde detta till 
att låntagare började få svårt att återbetala sina lån, vilket anses vara inledningen till den svenska 
bankkrisen som nådde klimax när Riksbanken den 17:e september 1992 höjde styrräntan till 500 
% (Lybeck, 1994). 

År 1990 redovisade Nordbanken, nuvarande Nordea, en förlust på 5,1 miljarder vilket medförde 
att de stod för de största förlusterna av banksystemets totala kreditförluster. Flera banker följde 
med miljardförluster och staten gick flera gånger i borgen för miljardlån (Lybeck, 1994). 
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Bankkrisen tvingade fram en stor förändring inom den Svenska bankkulturen, nämligen att gå 
från att vara helt serviceinriktad till att inrikta sig mer mot personlig försäljning för att öka 
lönsamheten (Lybeck, 1994). 

1.2 Personlig försäljning 
Nationalencyklopedin (2008a) definierar personlig försäljning som 

”personlig kontakt mellan säljare och kund, då båda två kan iaktta varandra och anpassa krav, 
erbjudanden och argument tills de kommer fram till en för bägge parter acceptabel lösning”. 

Jobber & Lancaster (2006) menar att de som inte direkt jobbar med personlig försäljning oftast 
jobbar på företag som säljer produkter eller tjänster. Dessutom kommer vi alla i kontakt med 
personlig försäljning genom vår roll som konsumenter. Vidare beskriver författarna försäljare 
som ett företags viktigaste länk till sina kunder, och många kunder likställer säljstyrkan med 
företaget. Jobber & Lancaster (2006) menar att detta tillsammans med det faktum att det i många 
företag enbart är försäljare som genererar intäkter, medför att dessa företag spenderar stora 
summor på säljutbildning. 

Jaramillo & Marshall (2004) konstaterar att både praktiker och akademiker erkänner att  effektiv 
personlig försäljning har blivit en avgörande framgångsfaktor för banker. I inledningen av studien 
genomförd av Jaramillo & Marshall (2004) hänvisar författarna till flera studier som försökt 
fastställa framgångsfaktorer för försäljning och personlig försäljning. Det finns signifikanta 
skillnader mellan resultaten, däremot har de flesta refererade studierna personliga egenskaper hos 
säljaren som en framgångsfaktor. Jaramillo & Marshall (2004) menar att vikten av personlig 
försäljning tillsammans med den förändrade marknadssituationen och expansionen av nya 
tjänster inom bankbranschen resulterar i stora utmaningar för banker.    

1.3 Attityder 
Det finns lika många definitioner av attityder som det finns böcker om socialpsykologi. Den mest 
lämpliga och träffsäkra enligt rapportförfattarna återges dock i Kreitner & Kinicki (2001) 

”Ett inlärt förhållningssätt att reagera på beteendemässigt fördelaktigt eller ofördelaktigt sätt 
mot ett visst objekt” 

Definitionen antyder att attityder är personliga och inlärda. Enligt Kreitner & Kinicki (2001) är 
attityder, förmåga och känslor ett resultat av individens personlighet och självuppfattning.  

Vidare menar Kreitner & Kinicki (2001) att den stora uppmärksamheten attityder erhållit inom 
organisationslära och human resource management bygger på antagandet att attityder kan 
påverka beteende. Kopplingen mellan attityder och beteende kommer att utredas djupare i 
teoridelen. Attityder är även intressant ur ett företagsekonomisk perspektiv då de ej är konstanta 
utan förändras (Robbins, 2005). Företag kan således försöka skapa eller förutse ett beteende 
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genom attitydpåverkan, vilket kan riktas antingen mot kunder eller medlemmar av 
organisationen.     

I jämförelse med värderingar är individers attityder mindre stabila. I dagens 
informationssamhälle utsätts individer varje dag för otaliga försök att ändra deras attityd till en 
specifik produkt, tjänst med mera. Detta kan ske i form av reklam, nyhetsartiklar eller personer i 
individens närhet (Robbins, 2005).  Enligt Karlsson (2004) finns det två generella sätt att ändra 
på attityder, övertalning eller med hjälp av beteendeförändring.  

1.4 Problemdiskussion 
De fyra stora bankerna idag i Sverige idag är Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea. Dessa 
fyra aktörer innehar cirka 75 procent av den totala inlåningsmarknaden i Sverige. Utöver dessa 
banker finns ett antal utländska banker och nischbanker. De utländska bankerna specialiserar sig 
mot företag och nischbanker mot privatkunder. De flesta nischbanker etablerades under senare 
halvan av 1990-talet och distribuerar sina tjänster främst genom telefon och internet (Svenska 
bankföreningen, 2007).  

Avregleringen av kreditmarknaden på 1980-talet innebar en ökning av konkurrensen på främst 
traditionella banktjänster, som lån och kontoräntor. Detta har medfört en sämre lönsamhet för de 
större bankerna på dessa tjänster. Därför har de satsat på nya tjänster för att skapa nya intäkter. 
Ett exempel på detta är att många banktjänster nu erbjuds via internet, vilket har medfört att 
kontoren arbetar i större utsträckning med rådgivning och personlig försäljning av bankernas 
produkter och tjänster (Svenska bankföreningen, 2007). 

Den nya orienteringen av bankkontoren märks även i form av en minskad användning av gamla 
tjänster såsom blankettgireringar, checkar och kassabetalningar medan de nya tjänsterna, främst 
elektroniska betalningar, har ökat exponentiellt från mitten av 1990-talet till nutid (Svenska 
bankföreningen, 2007). 

I och med att kontoren arbetar mer med personlig försäljning nu än tidigare har det medfört att 
bankledningen försökt ändra företagskulturen successivt mot en mer säljande kultur. Detta styrs 
centralt genom balanserade styrkort där nyckeltal som till exempel antal sålda VISA-kort per 
banksäljare, antal sålda pensionspaket per banksäljare och försäljningspoäng per säljare mäts 
(Ahlqvist, 2007). 

Det har utretts noga hur kunder uppfattar bankernas nya försäljningsfokus, men rapportförfattarna 
har inte funnit någon vetenskaplig undersökning om hur de bankanställda uppfattar det nya 
fokuset. Däremot skrivs det mycket om det ökade trycket på personlig försäljning från 
bankledningen i Finansvärlden, vilket är en tidning som ges ut av Finansförbundet.  

I reportagen om det ökade trycket på personlig försäljning från bankledningen framgår det att 
många bankanställda har både positiva och negativa attityder till det nya försäljningsfokus som 
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finns, och det har börjat organiseras en dialog mellan fack och arbetsgivare för att diskutera detta. 
Många av de intervjuade i reportagen har lång erfarenhet av bankbranschen och har varit med 
både under avregleringen av kreditmarknaden på 1980-talet samt omorganisationerna på 1990-
talet. Eftersom skillnaden av fokus mellan då och nu är så pass stor anser rapportförfattarna att 
det finns en risk att attityder från förr fortfarande finns kvar, och att det påverkar inställningen till 
personlig försäljning. 

En del beteendevetare som till exempel Fishbein och Ajzen (1980), som återgivs i Kreitner och 
Kinicki (2001), beskriver hur attityder kan påverka beteendet. Genom att kartlägga attityder kan 
företag därmed få insyn i hur de anställda ser på sitt arbete. Enlig Ansoff (1988) kostar negativa 
attityder organisationer stora summor pengar och produktivitetsförluster. Jobber & Lancaster 
(2006) stärker detta indirekt genom att de anser att positiva attityder kan skapa lönsamhet.  

Det finns enligt rapportförfattarna ett antal bakgrundsfaktorer i människors sociala kontext som 
påverkar personers attityder, exempelvis kön, ålder, utbildningsnivå och antal år inom en viss 
bransch eller organisation. Brehm et al (2005) menar att en bakgrundsfaktor som påverkar 
människor i dess sociala kontext är könet. Författarna menar vidare att könsbarriärer från förr har 
försvagats, men finns fortfarande kvar i vissa sammanhang. Detta visar Brehm et al (2005) 
genom att referera till en undersökning gjord av Williams & Best (1982) som visar på vad som 
karaktäriserar kvinnor och män. Undersökningen visade på ett entydigt resultat där kvinnor 
beskrevs som känsliga, vänliga, pålitliga och relationsorienterade, och män beskrevs som 
äventyrliga, säkra, aggressiva och uppgiftsorienterade. Undersökningens beskrivning av kvinnor 
överstämmer väl med hur Jobber & Lancaster (2006) beskriver viktiga beståndsdelar av 
Customer Relationship Management (CRM) och etisk försäljning. 

I en undersökning av Visser & Krosnick (1998) beskrivs betydelsen av ålder för mottagligheten 
till förändring. Undersökningen visar på en signifikant negativ relation mellan ålder och 
förändringssannolikheten. Vilket betyder att sannolikheten för förändring minskar vid ökande 
ålder. Vidare beskriver Visser & Krosnick (1998) att personer med större behov av acceptans är 
mer förändringsbenägna än personer med mindre acceptansbehov, vilket rapportförfattarna tolkar 
som att nyligen anställda är mer benägna att ta till sig förändringar då de har ett större 
acceptansbehov. Visser & Krosnick (1998) menar också att personer med lägre utbildningsnivå är 
mer förändringsbenägna än personer med högre utbildningsnivå. 

Lantto (2007) skriver om hur en bank har tagit fram en handlingsplan för medarbetare eftersom 
dessa inte velat ta till sig förändringarna i deras arbetsuppgifter utan har utfört sina 
arbetsuppgifter som de alltid gjort. Detta tolkar rapportförfattarna som att de som arbetat ett antal 
år inom bankvärlden har vissa problem med förändringar. Av artikeln framgår det inte om det är 
antal år i nuvarande bank eller i bankbranschen som är problemet, vilket rapportförfattarna tycker 
det vore intressant att utreda vidare. 
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1.5 Syfte 
Det ursprungliga syftet var att förutsäga bankanställdas attityd till personlig försäljning. Detta 
blev dock inte realiserbart när en stor del av empiribasen avböjde medverkan till undersökningen 
i ett sent skede. 

Det reviderade syftet med uppsatsen är att fastställa vilka attityder som bankanställda har till 
personlig försäljning samt se attitydens samband till givna bakgrundsfaktorer. Detta preciseras 
genom två forskningsfrågor: 

FF 1: Vilka attityder har bankanställda till personlig försäljning? 
FF 2: Vilka samband finns mellan attityd och bakgrundsfaktorerna kön, ålder, antal studieår 

utöver gymnasial utbildning, antal år i nuvarande bank och antal år i bankbranschen? 

1.6 Avgränsningar 
Studien kommer endast att behandla banksäljarnas personliga försäljning till privatkunder vid 
kundmötet i banken. 

Endast ett kontor kommer att undersökas då 3 banker avböjt medverkan. 

Denna uppsats kommer att ha ett företagsekonomiskt perspektiv, där företagsekonomiska 
aspekter premieras framför till exempel socialpsykologiska.  
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2 Metod 

 

I detta avsnitt introduceras den genomförda litteratursökningen, rapportens vetenskapliga 
ansats, angreppssätt, forskningsstrategi, val av empiriobjekt, datainsamlingsmetod samt 
metodproblemen. En stor del av metoden präglas dock av det ursprungliga syftet med en större 
empiribas. 

 

2.1 Litteratursökning 
Den genomförda litteratursökningen skedde via Nationalencyklopedins Internettjänst, Emerald, 
Ebsco, Samsök och Sage. De sökord som användes var Thurstone, Likert, Selling, Sales 
Management, Bank, Personal Selling, Gender, Age, Education Level, Work Experience, Attitude 
och Scale. Sökorden användes separat men även olika kombinationer användes. 

I brist på sökresultat om bakgrundsfaktorerna tvingades rapportförfattarna att använda Google för 
att söka information om faktorerna. Även detta gav få pålitliga träffar. Det enda trovärdiga källan 
som hittades var statistik från Statistiska Centralbyrån. Som ett resultat av detta kommer analysen 
bli begränsad, och spekulationer om eventuella samband mellan attityd och bakgrundsfaktorer 
kommer istället att äga rum i diskussionskapitlet.  

2.2 Vetenskaplig ansats, angreppssätt och litteratursökning 
Denna uppsats använder sig av ett analytiskt synsätt. Arbnor och Bjerke (1994) beskriver det 
analytiska synsättet som att verkligheten är objektiv och består av summativa komponenter.  

Denna uppsats kommer att ha sin utgångspunkt i befintlig teori för att konstruera ett 
mätinstrument, vars insamlade data sedan kommer att analyseras och slutsatser kommer att dras. 
Holme och Solvang (1997) beskriver att arbeten med utgångspunkt från befintlig teori som sedan 
jämförs med empirisk data har ett deduktivt angreppssätt medan ett arbete som drar slutsatser 
från empirisk data har ett induktivt angreppssätt. Då befintlig teori fanns inom de flesta områdena 
kommer ett deduktivt angreppssätt att användas för att koppla teori mot empiri. 

2.3 Forskningsstrategi 
Denscombe (1998) beskriver surveyundersökningar som inhämtande av data som sedan används 
vid en kartläggning. Sociala surveyundersökningar har fyra distinkta karaktärsdrag; de har en 
bred och omfattande täckning, de sker vid en bestämd tidpunkt och ger en ögonblicksbild samt att 
de innebär empirisk forskning. Då surveyundersökningar bara ger en överskådlig bild passade 
detta bra in i rapportens metodval när det ursprungliga syftet var att mäta attityder vid flera 
bankkontor. Rapportförfattarna anser likväl att surveyundersökning kan motiveras även för det 
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reviderade syftet, som enbart innebär undersökning av ett bankkontor. Det får dock 
komplikationer som exempelvis lägre generaliseringsgrad. 

Både det analytiska synsättet och surveyundersökningar karaktäriseras av ett kvantitativt 
tillvägagångssätt, främst med avseende på möjligheten till översikt, kvantifierbarhet, 
jämförbarhet och generell kunskap samt en prägling av ett positivistiskt forskningsideal enligt 
föreläsning av TorBjörn Nilsson den 11/4 2008. 

2.4 Val av studieobjekt 
Initialt med det ursprungliga syftet var fyra storbanker aktuella för undersökningen. Av dessa 
fyra avböjde tre att medverka i ett sent skede i rapportens skapande, vilket präglar metoddelen i 
rapporten. 

Den kvarvarande bankens namn kan inte avslöjas på grund av kraven på konfidentialitet. 
Bankkontoret tillhör en av de större bankerna i Sverige med väl inarbetade rutiner och har funnits 
länge på orten.  

2.5 Datainsamlingsmetod 
Trochim (2006) säger att inom social forskning utförs surveys vanligen genom intervjuer eller 
enkäter. Då den ursprungliga tanken var att använda ett något större urval uteslöts intervjuer då 
de är tidskrävande enligt Denscombe (1998). På grund av att bortfallet skedde i ett sent skede var 
det inte möjligt att ändra datainsamlingsmetoden. Detta påverkar generaliserbarheten negativt 
samt minskar analysmöjligheterna. Istället för att försöka förutsäga attityder kommer endast 
sambanden mellan attityden och bakgrundsfaktorer att undersökas på en mer övergripande nivå. 

Rapportens analytiska synsätt motiverar användandet av skalor för att mäta attityder, med 
delkomponenter som kan summeras för att få ut en slutgiltig siffra. Thurstoneskalan valdes som 
skala för attitydmätningen då den inte förutsätter att varje fråga har lika stor vikt, och den 
genererar en enklare enkät för respondenten att fylla i. Thurstoneskalan beskrivs utförligare i 
3.3.4. 

Thurstoneskalan kräver att 80-100 påståenden gentemot det valda konceptet skall genereras för 
att sedan poängbedömas av utvalda domare. Totalt genererades 90 påståenden av 
rapportförfattarna. De utvalda domarna bestod av lärare på universitetet, en bankanställd samt 
rapportförfattarna. De genererade påståendena återfinns i Bilaga 1. Resultatet från domargruppen 
finns i Bilaga 2. 

Domargruppen poängbedömde individuellt varje påstående mellan 1 och 11 där 1 betyder att 
påståendet är väldigt negativt och 11 väldigt positivt till personlig försäljning. För varje 
påstående beräknades medianen och interkvartila avståndet. Påståendena grupperades med 
avseende på medianen till så kallade mediannivåer. Det påstående som har det lägsta interkvartila 
avståndet och den mest lämpliga formuleringen för varje mediannivå väljs ut, vilket resulterade i 
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att elva påståenden valdes ut från resultatet från domargruppen. De utvalda påståendena är 
understrukna och skrivna i fetstil, se Bilaga 2.  

Enkäterna kompletterades med 5 bakgrundsfaktorer vilket gav rapportförfattarna möjlighet att 
analysera likheter och olikheter och även tendenser mellan respondenter med olika bakgrunder. 
De fem faktorerna är kön, ålder, antal studieår utöver gymnasiet, antal år inom bankbranschen 
och antal år på nuvarande bank. Författarna har inte funnit någon liknande undersökning att 
stödja deras val av frågor på. Dock finns det otaliga attitydundersökningar ur andra perspektiv 
och gentemot andra objekt som mer eller mindre alla har kön, ålder och utbildningsnivå som 
bakgrundfrågor.  

Det som även styrker att undersöka faktorn kön ytterligare är samtal med Håkan Alm, professor i 
teknisk psykologi vid Luleå tekniska universitet. Professorn menar att faktorn kön påverkar de 
flesta attityder och ingår i de flesta attitydundersökningar. 

Valet av frågan antal år inom bankbranschen grundas framförallt på samtal med personalansvarig 
på banken, men även på samtal med personalansvariga på konkurrerande banker. Under samtalen 
framgick det att de personalansvariga ansåg sig kunna urskilja skillnader mellan personer med 
lång erfarenhet och med kortare erfarenheter. Intervjuobjekten ansåg vidare att 
organisationskulturen spelade en vital roll i personalens attityd gentemot personligförsäljning. 
Detta gör det intressant att utreda personer med lång erfarenhet inom bankbranschen men med 
kortare erfarenhet på undersökt bank.  

Dessa fem bakgrundsfaktorer tillsammans med 11 påståenden konstruerades till en enkät vilket 
återfinns i Bilaga 3. Enkäten distribuerades via e-post till banken, där en chef distribuerade den 
vidare till de anställda under ett personalmöte, och rapportförfattarna hämtade sedan enkäterna 
vid chefens kontor. Urvalsramen för enkäten var 22 personer, varav 17 valde att medverka, vilket 
ger en svarsfrekvens på 77 %.  

2.6 Metodproblem 

2.6.1 Reliabilitet 
Genom att välja Thurstone som skala undvek rapportförfattarna att balansera frågorna, det vill 
säga att ge varje fråga lika stor vikt, vilket hade kunnat sänka reliabiliteten då rapportförfattarna 
saknar tidigare erfarenhet från attitydmätningar. 

Att välja påståenden genererade ur teorin stärkte reliabiliteten. Detta då sannolikheten ökar att 
påståendena är relevanta för det som mäts. 

Reliabiliteten stärktes även av att domargruppen har varierande bakgrunder; banktjänstemän, 
studenter och forskare. En faktor som sänker reliabiliteten är att bara en del av populationen 
mättes, vilket gör generaliseringssteget svårare till hela populationen. Däremot mättes 77 % av 
populationen vid ett kontor, vilket gör att generaliserbarheten för det kontoret är hög. 
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Då rapportförfattarna inte haft någon möjlighet att kontrollera hur de bankanställda fyllt i enkäten 
kan reliabiliteten ha påverkats negativt om de fyllt i den på ett felaktigt sätt, till exempel skrivit 
den tillsammans i grupp. 

Reliabiliteten kan ha sänkts något av att rapportförfattarna inte haft någon tidigare erfarenhet av 
varken socialforskning eller konstruktion av attitydmätningar.  

2.6.2 Validitet 

En faktor som kan ha påverkat validiteten negativt är att rapportförfattarna inte funnit några 
tidigare studier som specifikt använt Thurstoneskalan för att mäta attityder till personlig 
försäljning. Dock finner rapportförfattarna ingen anledning till att Thurstoneskalan skulle vara 
olämplig för att mäta attityder till personlig försäljning då den används som mätinstrument för 
attityder mot andra attitydsobjekt. Validiteten stärks däremot av att metoden som den beskrivs i 
Trochim (2006) är skriven av en professor i socialpsykologi i England som undervisar i 
tillämpade sociala forskningsmetoder. 

Hellevik (1977) poängterar att Thurstoneskalan endast ger en tillfällig bild av mätobjektet. Det 
som mäts idag kan se annorlunda ut imorgon. Ett annat problem med skalan som Hellevik (1977) 
tar upp är att endast summan av attityden presenteras. Detta innebär att en person som instämt 
med ett påstående som ger hög poäng samt med ett påstående som ger låg poäng får en medelhög 
poäng som medel, vilket skulle bli samma som om en person bara instämde med medelhöga 
poäng. Detta kan skapa en missvisande bild och påverka validiteten negativt. Rapportförfattarna 
hanterar detta genom att även titta på spridningen inom responsvariabeln. 

Den enda kritik som hittades vid databassökningarna var framförd av Likert et al (1993). Denna 
kritik är troligtvis nyanserad då Likert argumenterar för sin egen metod för att mäta attityder. Det 
finns inte många studier som använder sig av Thurstone, men några exempel på studier 
genomförda med Thurstoneskala är Blunt (1983) och Lipovetsky & Conklin (2004). 
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3 Teori 

 

I detta avsnitt introduceras den teoretiska referensramen i Figur 1 som beskriver kopplingen 
mellan teoriavsnitten. Mer ingående kommer teorin att behandla hur attityd definieras, vad 
attityder är, hur de uppkommer samt hur det kan mätas. Vidare kommer även teori om personlig 
försäljning att behandlas, som använts för att generera påståenden till Thurstoneskalan.  

 

3.1 Disposition teori 
Figur 1 visar hur kopplingen mellan de olika teoriavsnitten, enkäten, analysen och slutsatserna ser 
ut. 

 

Figur 1. Kopplingen mellan teori, enkät, analys och slutsats. 

Teorin om Thurstone som beskrivs i 3.3.4 användes för att skapa enkäten för att mäta attityder på 
ett korrekt sätt. Teorin om personlig försäljning, 3.2, användes för att generera påståenden till 
domargruppen som sedan resulterade i elva påståenden som sedan ingick i enkäten. Teorin om 
attityder, 3.3, kopplas inte direkt i något avsnitt, utan används mer indirekt vid enkäten, analysen 
och slutsatserna genom att belysa vad en attityd är, hur de uppkommer och påverkas. 

3.2 Personlig försäljning 
I kapitlet om personlig försäljning kommer dess beståndsdelar att presenteras samt hur 
ansvarsfull personlig försäljning sker. 
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3.2.1 Beståndsdelar av personlig försäljning  

Enligt Jobber & Lancaster (2006) är personlig försäljning en komlex process som innefattar en 
rad principer, tekniker, personliga egenskaper och uppgifter förknippade med försäljningen. 
Jobber & Lancaster (2006) beskriver i figur 2 olika kännetecken för modern personlig 
försäljning. Författarna påpekar dock att säljstyrkans uppgifter och roller skiljer sig mellan olika 
branscher, organisatoner och vilken typ av produkt  eller tjänst som säljs.  

 

Figur 2. Karaktärsdrag för modern personlig försäljning enligt Jobber & Lancaster (2006, s. 5). 

Behålla lönsamma kunder 
För en stor del av dagens företag idag står 20 % av kunderna för 80 % av omsättningen. Det är 
således mycket viktigt för organisationer att försöka bibehålla kunder med hög volym, hög 
potential eller hög lönsamhet. Förhållandet 20:80 leder även till att organisationer i många fall 
lider av dålig lönsamhet och i vissa fall negativ lönsamhet för kunder med låg volym och och låg 
potential. Organisationer måste höja priserna eller effektivisera distrubitionen till dessa kunder 
och i extrema fall sluta sälja till dem. 

Databas- och kunskapshantering 
I likhet med samhället i stort har personlig försäljning starkt påverkats av den teknologiska 
utvecklingen. En organisations säljstyrka måste idag utbildas i att använda och skapa databaser 
och även till att använda internet som hjälp för att hitta kunder och information. Idag kan 
organisationer lagra stora mängder information elektroniskt om kunder, konkurrenter och intern 
information. Den nya tekniken effektiviserar och underlättar sökandet och tillgängligheten av 
information. 
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Customer relationship management (CRM) 
Idag fokuseras mer och mer på skapandet av långsiktiga relationer med kunder snarare än på 
kortsiktig personlig försäljning. Tonvikten ligger på vinn-vinn situationer där båda parterna tjänar 
på affären och vill fortsätta sammarbetet. Customer relationship management ligger nära key 
account management där resurser läggs på långsiktiga relationer. 

Marknadsföra produkten 
Den moderna säljstyrkan är idag inolverad i ett större sammanhang än själva försäljningen. Idag 
kan mycket av personliga möten med kunder ersättas med information tillhandahållen via internet 
eller andra kanaler. Säljstyrkans uppgifter har utökats till delaktighet i 
marknadsföringsaktiviteter, marknadsutveckling och produktutveckling. 

Problemlösning och försäljning av system 
Modern personlig försäljning och framför allt business-to-business försäljning bygger på att 
försäljarna agerar som konsulter. Deras uppgift är att tillsammans med kunder identifiera 
problem, fastställa behov och förslå samt slutligen implementera effektiva lösningar. Detta 
betyder att försäljare inte bara måste ha kunskap om sin egen produkt eller tjänst, utan även om 
sina kunder och det helhetssystem som produkten eller tjänsten ska verka inom. 

Tillfredställa behov och skapa värde 
Vissa potentiella kunder inser inte att de har ett behov. Försäljare måste därför inneha förmågan 
att indentifiera kunders behov och effektivt kommunicera detta till kunderna. Om säljaren lyckas 
kommer han eller hon att öka kundernas intäkter eller minska kostnader och skapa en vinn-vinn 
situation för sitt eget företag och för kunderna.   

Figur 2 beskriver också hur mångsidig en försäljare måste vara. Han eller hon måste hantera 
tekniska aspekter såsom databaser, affärssystem och internet samtidigt som stor vikt läggs vid 
relationsskapande. Flera studier försöker förklara framgångsfaktorer i försäljningsprocessen, och 
även om det som tidigare nämnts råder signifikanta skillnader i dessa undersökningar är 
försäljarens personliga egenskaper ofta en vital framgångsfaktor. I en studie av Jamarillo & 
Marshall (2004) jämfördes toppresterande med lågpresterande bankförsäljare. Resultatet av 
studien visar på 5 faktorer som bäst kan förutsäga om försäljaren tillhör toppresterande eller 
lågpresterande. 

1. Prospektering – organisera och delta i seminarier och mässor riktade till potentiella 
kunder. 

2. Ansats – Inled mötet med en förklaring om säljpersonen, namnet på banken, och/eller 
namnet på personen som hänvisade till den potentiella kunden. 

3. Säljpresentation – prata den potentiella kundens språk, utan facktermer och alltför 
komplicerade tekniska aspekter. 
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4. Avslut – Förtydliga produktens fördelar med en demonstration, konkurrensjämförelse 
eller referera till tidigare nöjda kunder. 

5. Uppföljning – Periodvis följa upp kunderna för att försäkra sig om att de är nöjda och 
fortsätter att vara nöjda. 

3.2.2 Ansvarsfull personlig försäljning 
Jobber & Lancaster (2006) menar att säljarna hade en orättvis fördel över köparna innan 1970-
talet då flera lagar inrättades och organisationer bildades för att skydda konsumenternas intresse. 
Även om flera olika lagar och förordningar skyddar en konsuments intresse förväntar sig köpare, 
enligt Ferrell et al (2000), ofta att försäljaren uppfyller mer än vad lagen eller förordningen 
kräver. Enligt Ferrell et al (2000) inkluderar dessa förväntningar ofta försäljningsbeteende, full 
information, professionell kompetens och att försäljaren balanserar köparens och arbetsgivarens 
intressen. Ferrell et al (2000) menar sammanfattningsvis att mer än gällande förordningar och 
lagar måste följas för att bli uppfattad som en etisk och rättvis säljare. Det krävs således interna 
förordningar, normer och regelverk som är mer ambitiösa än gällande lagar.           

Enligt Jobber & Lancaster (2006) finns det flera företagsekonomiska fördelar med ansvarsfullt 
beteende och corporate social responsibility (CSR). Några av dessa är: 

• Attrahera kunder till företagets produkter och därmed öka försäljningen 
• Få anställda att vilja stanna inom företaget och därmed minska personalomsättningen 

och öka produktiviteten. 
• Attrahera fler potentiella arbetstagare vilket minskar rekryteringskostnaden och ger 

företaget möjligheten att rekrytera högkvalificerad arbetskraft. 
• Attrahera investerare och gynna företagets marknadsvärdering och därigenom förhindra 

ett affärsövertagande.  
 

Oetiskt beteende och brist på CSR kan enligt Jobber & Lancaster (2006) skada företagets rykte, 
driva bort investerare och minska lönsamheten. 

3.3 Attityder 
Rapportförfattarna har vid litteraturstudien hittat olika definitioner för vad en attityd är i varje 
bok om socialpsykologi. Tre av de mer skilda definitionerna enligt rapportförfattarna har valts 
och presenteras nedan. 

”En varaktig inställning som har byggts upp genom erfarenheter och kommer till uttryck i att en 
person är för eller emot ett attitydobjekt” - Nationalencyklopedin (2008b) 

”Ett positiv, negativ eller blandad reaktion mot en person, objekt eller idé” - Brehm et al (2005) 

”Ett inlärt förhållningssätt att reagera på beteendemässigt fördelaktigt eller ofördelaktigt sätt 
mot ett visst objekt” - Kreitner & Kinicki (2001) 
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Gemensamt för alla tre definitioner är att de betonar för eller emot ett objekt i någon form. 
Nationalencyklopedins definition säger att attityder har byggts upp genom erfarenheter, vilket 
rapportförfattarna inte helt håller med om, utan anser att Kreitner & Kinicki beskriver det bättre 
genom att säga att det är ett inlärt förhållningssätt. Brehm et al undviker detta genom att inte 
nämna det alls, utan lämnar det mer osagt. Denna rapport kommer att använda sig av definitionen 
från Kreitner & Kinicki då de betonar inlärning, vilket kan tolkas som något som går att förändra. 
Enligt deras definition skulle till exempel en oönskad attityd gå att förändra, vilket skulle vara i 
bankernas intresse om deras anställda har en oönskad attityd till personlig försäljning. 

3.3.1 Uppkomst av attityder 
Enligt Hogg & Vaughan (2005) råder det oenighet om attityder verkligen kan förutsäga ett 
beteende. Undersökningar av Gregson & Stacey (1981) och Wicker (1969) refererade av Hogg & 
Vaughan (2005) visar på ett mycket litet direkt samband mellan attityder och beteende. Hogg & 
Vaughan (2005) hänvisar till senare forskning som bekräftar att attityder och beteende inte har ett 
direkt samband utan att det finns faktorer som stärker eller stör sambandet mellan attityder och 
beteenden. För att lättare beskriva sambandet mellan attityder och beteende har rapportförfattarna 
valt att använda Fishbein-Ajzen behavioral intentions modell, se Figur 3. Modellen, som har en 
bred acceptans och refereras frekvent inom socialpsykologin, ger även förklaring till de faktorer 
som kan påverka sambandet.      

 

Figur 3. Fishbein-Ajzen behavioral intentions modell från Ajzen & Fishbein (1980), återgiven i Kreitner & Kinicki (2001, 
s. 153). 

Enligt modellen är en individs intention till ett givet beteende det som bäst förutsäger det givna 
beteendet. Kreitner & Kinicki (2001) menar att det snabbaste och mest träffsäkra sättet att 
förutsäga ett beteende är att be en tredje part fråga om han eller hon kommer bete sig på ett visst 
sätt, det vill säga vilken intention personen har. För att bäst undersöka om en person kommer att 
säga upp sig från sitt arbete bör således undersökaren be en tredje part att fråga om hon eller han 



- Teori - 
 

 

 
- 15 - 

har intentionen att sluta sitt arbete. Kreitner & Kinicki (2001) menar att även om intentioner kan 
förutsäga ett beteende kan det inte förklara varför en individ beter sig på ett visst sätt.  

Enligt Figur 3 påverkas en individs intentioner av attityder och den rådande subjektiva normen. 
Individens attityder gentemot beteendet påverkas i sin tur av i vilken utsträckning individen tror 
att beteendet kommer att ge positiva resultat. Exempelvis är det större sannolikhet att en individ 
börjar träna om hon eller han tror att träning ger positiva resultat i form av bättre hälsa. Som 
modellen visar påverkar även den subjektiva normen en individs intentioner. Subjektiva normer 
beskrivs som förväntningar från den sociala kontexten att bete sig på ett speciellt sätt. De 
subjektiva normerna skiljer sig mellan olika situationer i en individs vardag, de råder olika 
subjektiva normer inom individens familj, vänner och arbetsliv. En individ som lever i en familj 
där alla idrottar på regelbunden basis kan uppleva träning som ett måste på grund av de 
subjektiva normer som råder inom familjen (Kreitner & Kinicki, 2001). 

Kreitner & Kinicki (2001) hänvisar till tidigare forskning där modellen i hög grad lyckats 
beskriva intentioner att köpa konsumentprodukter och bilda familj. Modellen kan enligt Kreitner 
& Kinicki (2001) med bra precision beskriva intentioner och därmed beteende men har 
svårigheter att beskriva den relativa vikten mellan attityd och normativ beaktelse. Den relativa 
vikten skiljer sig mellan personer och situationer vilket medför ett problem för de som inte bara 
vill förutsäga ett beteende utan även påverka det. Detta medför svårigheter att analysera vilken 
attityd eller subjektiv norm som leder till ett mindre önskvärt beteende. Författarna menar dock 
att anställdas attityder och den rådande subjektiva normen inom organisationen kan påverkas 
genom utbildning och en stark kommunicerad organisationskultur. Aktiviteterna bör dock 
regelbundet följas upp med attitydundersökningar hos medarbetarna för att påvisa om 
aktiviteterna har en positiv påverkan. 

3.3.2 Hur påverkas attityder 
Forskning har länge bedrivits på övertalningsprocesser, men trots detta har forskare fortfarande 
svårt att förstå dem. De har dock lyckats enas om några viktiga faktorer i övertalningsprocessen; 
sändarens betydelse, kommunikationens betydelse, attitydens funktion och skrämselpropaganda. 
Alla faktorer behöver inte användas samtidigt, utan övertalaren kan använda en eller flera av 
faktorerna (Karlsson, 2004). 

Enligt Karlsson (2004), är trovärdighet den viktigaste egenskapen för sändaren av ett 
attitydpåverkande budskap. Vidare menar Karlsson (2004), att den effektivaste övertalaren är en 
person som verkar vara expert på det han pratar om och ger ett så sakligt och objektivt intryck 
som möjligt. Även faktorer som social status och fysisk attraktion spelar in.  

För att kommunicera effektivt vid övertalning krävs stor adopterbarhet. Att kommunicera både 
för- och motargument samt dubbelsidig information lämpar sig bäst vid övertygande av individer 
med annan uppfattning eller kännedom om både för- och motargument. Kommunikation av 
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enbart förargument är effektivast vid befästandet av en attityd eller när mottagaren inte känner till 
motargumenten. (Karlsson, 2004) 

Karlsson (2004) beskriver attityder som antingen emotionella eller kognitiva till sin karaktär. 
Emotionella attityder är känslomässiga attityder, som exempelvis "jag gillar inte  
smaken", och kognitiva attityder är förnuftiga attityder, som exempelvis "den har för  
mycket kalorier och för lite vitaminer". Beroende på vilken karaktär de attityder som önskas 
förändras har, bör de angripas på olika sätt. Enligt Karlsson (2004) hävdar vissa forskare att när 
emotionella attityder angrips med emotionella argument, och kognitiva attityder angrips med 
kognitiva argument, så upplever mottagaren att argumenten är personliga angrepp, vilket 
framkallar motargument. Karlsson (2004) hänvisar till en studie där emotionella attityder möttes 
med kognitiva argument. Resultatet av studien visar att attityder ändrades upp till tre gånger så 
ofta jämfört med när attityderna bemöttes med emotionella argument. Slutligen beskriver 
Karlsson (2004) skrämselpropaganda som en viktig faktor i övertalningsprocessen. Författaren 
menar att det finns fyra omständigheter som gör skrämselpropagandan effektiv; 

• Det måste finnas en realistisk risk för att det skrämmande blir verklighet. 

• Det måste finnas en övertygelse om att följderna blir mycket allvarliga. 
• Det måste finnas en övertygelse om att det går att undvika det skrämmande. 

• Det måste gå att undvika det skrämmande utan alltför stora kostnader och obehag. 

3.3.3 Kognitiv dissonans 

Teorin om kognitiv dissonans handlar om individers strävan efter att tankar, känslor och 
handlingar hänger ihop (Karlsson, 2004). På 1950-talet lanserade Leon Festinger teorin kognitiv 
dissonans. Teorin beskriver hur attityder kan förändras av beteendeförändringar (Robbins, 2003). 
Om en individ till exempel hamnar i en situation där dennes attityder och beteenden inte stämmer 
överens så upplevs ofta en olust eller psykisk obalans som Festinger kallade dissonans. För att 
undvika denna dissonans ändrar individer sina attityder så att de bättre stämmer överens med 
beteendet. Karlsson (2004) hänvisar till senare forskning där det har visat sig att kognitiv 
dissonans inte uppstår om beteendet inte är frivilligt, eftersom individen då kan skylla på att det 
är framtvingat.  

3.3.4 Mätning av attityder 
Enligt Nationalencyklopedin (2008b) går det att mäta attityder genom attitydskalor. Attityderna 
antas variera i styrka mellan olika personer. Trochim (2006) nämner att attitydskalornas har 
uppkommit genom psykologins ansatser att mäta det ”omätbara” som till exempel självförtroende 
och kompromisslöshet. Författaren nämner också att skalorna kan delas in i två kategorier; 
endimensionella och multidimensionella. De multidimensionella skalorna kräver avancerade 
kunskaper om statistiska verktyg som exempelvis faktoranalys och har därför uteslutits. Det 
vanligaste sättet att utföra en endimensionell attitydmätning enligt Trochim (2006) är genom 
numeriska attitydskalor som Likert och Thurstone. 
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Skalor definieras av S.S Stevens i Trochim (2006) som 

”… tilldelningen av nummer till objekt enligt en regel”. 

Likertskalan kallas även enligt Trochim (2006) den summativa skalan, därför att varje fråga ger 
en poäng inom ett visst intervall som sedan summeras och ger en totalsumma. En hög summa 
betyder att respondenten har en mycket positiv eller negativ attityd gentemot det undersökta 
konceptet. 

Trochim (2006) beskriver Thurstoneskalan som snarlik Likertskalan men ändå med flera viktiga 
skillnader. En stor fördel med Thurstoneskalan är att den inte ger varje fråga lika stor vikt, då 
påståendena kan vara olika positivt eller negativt formulerade till ett attitydobjekt. 
Thurstoneskalan kommer att beskrivas mer utförligt nedan som den är beskriven av Trochim 
(2006) för att ge läsaren en djupare insikt i konstruktionen av en attitydmätning med en 
Thurstoneskala. 

Thurstoneskala 

Det finns tre olika metoder för Thurstoneskalan, men alla genererar samma enkla frågeformulär 
som respondenten snabbt kan fylla i. Metoden som Trochim (2006) beskriver kallas ”Method of 
Equal-Appearing Intervals”. Första steget är att utveckla ett syfte för genereringen av påståenden. 
I detta fall var syftet att: 

”Generera påståenden som beskriver specifika attityder som bankanställda kan ha till personlig 
försäljning i kundmötet”. 

Efter att syftet är fastställt ska påståenden genereras, ungefär 80 till 100 stycken. Dessa 
påståenden skall vara formulerade på liknande sätt så att de inte skiljer sig i grammatik eller 
struktur. 

Efter att påståendena har genererats skall dessa skickas ut till olika personer i en domargrupp som 
ska poängbedöma påståendena efter hur positiva de är till undersökningsobjektet, i detta fall 
personlig försäljning. Poängskalan går mellan 1 och 11, där 1 är väldigt negativt inställd och 11 
är väldigt positivt inställd. Domargruppen behöver inte bara bestå av experter utan skall helst ha 
olika bakgrunder. 

Efter att poängbedömningen från domargruppen sammanställts beräknas medianen och det 
interkvartila avståndet ut för varje påstående. Varje påstående kommer då att få en median, en så 
kallad mediannivå. Med andra ord har varje mediannivå ett antal påståenden. Dessa påståenden 
har olika stora interkvartila avstånd, vilket indikerar hur homogent domargruppen poängsatt 
påståendet. Det påståendet med det lägsta interkvartila avståndet för varje mediannivå väljs sedan 
ut till den slutgiltiga enkäten. Anledningen till att de påståenden med de lägsta interkvartila 
avstånden väljs ut är för att de har värderats lika av domargruppen, och därför är det bra om 
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domargruppen är sammansatt med personer med olika bakgrunder. Om någon mediannivå skulle 
sakna ett lämpligt påstående går det att använda två påståenden från andra medannivåer, givet att 
deras medelvärde är detsamma som den tomma mediannivån. Förutom det interkvartila avståndet 
är det viktigt att beakta frågans utformning. Det får inte finnas risk för misstolkning från 
respondentens sida. 

Resultatet av arbetet blir en enkät som är enkel att fylla i, där respondenten väljer om denne 
håller med eller inte håller med påståendet. Beroende på vilka påståenden respondenten håller 
med respektive inte håller med avgör vilken attitydpoäng som delas ut. Om till exempel 
respondenten endast håller med påståendena på mediannivå 11 och 5 ger detta en attityd på 8. 
Om respondenten endast håller med påståendet på mediannivå 11 ger det således en attityd på 11. 

Skalan är relativ vilket medför att det inte går att definiera hur positiv en attitydpoäng på 7 
verkligen är. En attitydpoäng på 7 är mer positiv än en attitydpoäng på 6, men det är omöjligt att 
säga hur mycket mer positiv den är. Eftersom attitydskalan är relativ går det däremot att definiera 
avstånd, det vill säga avståndet mellan attitydpoäng 7 och 9 är dubbelt så stort som skillnaden 
mellan attitydpoäng 7 och 8. 
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4 Empiri 

 

I detta avsnitt presenteras de utvalda påståendena och deras mediannivåer, en sammanställning 
av attitydmätningarna för enkätsvaren samt en sammanställning av bakgrundsfaktorerna från 
enkäten.

 

Resultatet av domargruppens poängsättning av de 90 genererade påståendena resulterade i 11 
stycken utvalda påståenden som redovisas nedan i Tabell 1. Tabellen består av mediannivåerna, 
påståendena, påståendenas nummer samt deras interkvartila avstånd (IQR). Kriterierna för de 
utvalda påståendena för respektive mediannivå var de med minst spridning, samt de med minst 
sannolikhet för misstolkning av respondenten. Interkvartila avståndet är som tidigare nämnts i 
3.3.4 avståndet mellan första och tredje kvartilen. En IQR som har värde 0 ska tolkas som att 
medlemmarna av domargruppen individuellt poängsatte påståendet lika medan en IQR mellan 
exempelvis 1,25 och 1,5 indikerar på en större oenighet inom domargruppen. För fullständig 
redovisning av domargruppens poängbedömning och uträkning av median samt interkvartila 
avstånd se Bilaga 2. 

Tabell 1. Utvalda påståenden med deras mediannivå. 

  Mediannivå Påstående Nr IQR 

1 Det är inte ovanligt att försäljare förväntas att lura kunden av hans eller hennes chefer. 83 0,25 

2 Försäljare kan lätt förstöra en organisations rykte. 56 1,25 

3 Att sälja är som att tränga sig på. 13 0 

4 En försäljare kan bara påverka kundens beslut marginellt. 15 0,25 

5 Försäljning presteras bäst av unga ensamstående personer. 80 0,25 

6 En försäljares etik och moral är ett resultat av hans eller hennes närmaste chef. 82 1,25 

7 En försäljningspress från ledningen skulle påverka mig positivt. 7 0,75 

8 Kunden behöver hjälp med att välja i vårt utbud. 18 0,25 

9 Försäljare är duktiga på att kommunicera. 70 0 

10 Det är viktigt att lyssna på kundens behov. 10 1,5 

11 Försäljning är kul. 32 1,25 

Mediannivå 1 är det påstående som de flesta domarna ansåg vara mest negativt till personlig 
försäljning. Valet av påstående för mediannivå 1 stod mellan påstående 83 ”Det är inte ovanligt 

att försäljare förväntas att lura kunden av hans eller hennes chefer” och påstående 57 ” 

Persoliga försäljare är oetiska” som hade samma interkvartila avstånd. Rapportförfattarna anser 

att påstående 83 är lättare för respondenterna att svara på och skulle innebära en mindre 

sannolikhet att misstolkas. För de resterande mediannivåerna där två eller flera påståenden 

hade samma eller närliggande IQR fördes samma resonemang av rapportförfattarna. 
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Sammanställningen av enkätsvaren för attitydmätningen visas nedan i Tabell 2. I attitydskalan 
där 11 är mycket positivt inställd och 1 mycket negativt inställd till personlig försäljning svarar 
respondenterna inom spannet 5,75 till 9,5 och med medelvärdet 7,69. Skalan förklarar inte hur 
mycket mer positiv en respondent med poängen 9,5 är jämfört med respondenten med poängen 
5,75, bara att han eller hon är mer positivt inställd. Ettorna i Tabell 2 nedan respresenterar ett 
instämmande svar på påståendet för mediannivån och blanka rutor representerar ett svar som inte 
är instämmande för påståendet på mediannivån. Endast instämmande svar tas med i 
poängberäkningen, vilket innebär en summering av medianvärdena för instämmande svar 
dividerat med antal instämmande svar. Exempelvis instämde respondent 1 med påståendena för 
mediannivåerna 2, 9, 10, 11, och 8, vilket gav en slutgiltig attitydpoäng på 8 och en 
standardavvikelse på 3,54. Standardavvikelsen av respondenternas svar varierade mellan 1,29 och 
3,86 med ett medelvärde på 3,16.    

Tabell 2. Sammanställning av enkätsvaren för attitydmätningen. 

  

M
ed

ia
n

n
iv

å 
6 

M
ed

ia
n

n
iv

å 
2 

M
ed

ia
n

n
iv

å 
9 

M
ed

ia
n

n
iv

å 
10

 

M
ed

ia
n

n
iv

å 
5 

M
ed

ia
n

n
iv

å 
11

 

M
ed

ia
n

n
iv

å 
7 

M
ed

ia
n

n
iv

å 
8 

M
ed

ia
n

n
iv

å 
3 

M
ed

ia
n

n
iv

å 
4 

M
ed

ia
n

n
iv

å 
1 

   

Respondent                       Poäng Standardavvikelse 

1   1 1 1   1   1       8 3,54 

2   1 1 1       1   1   6,6 3,44 

3   1 1 1   1   1       8 3,54 

4   1   1       1 1     5,75 3,86 

5   1 1 1   1   1       8 3,54 

6   1 1 1   1 1 1       7,83 3,19 

7 1 1 1 1   1   1 1   1 6,25 3,85 

8 1 1 1 1   1 1 1       7,57 2,99 

9 1 1 1 1   1 1 1   1   7,13 3,04 

10   1 1 1   1   1       8 3,54 

11   1 1 1   1 1 1       7,83 3,19 

12 1 1 1 1   1   1       7,67 3,27 

13     1 1   1 1 1       9 1,58 

14   1 1 1   1 1 1       7,83 3,19 

15   1 1 1   1   1       8 3,54 

16   1 1 1   1 1 1       7,83 3,19 

17     1 1   1   1       9,5 1,29 

Medel                       7,69 3,16 
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Enda påståendet som ingen respondent instämde med var påståendet ”försäljning presteras bäst 
av unga ensamstående personer” med mediannivån 5. Som visas i tabell 2 ovan instämde dock 
alla respondenter med två påståenden, ”det är viktigt att lyssna på kundens behov” med 
mediannivå 10 och påståendet ”kunden behöver hjälp med att välja i vårt utbud” med mediannivå 
8. Påståenden till alla mediannivåer redovisas i Bilaga 2. 

I tabell 3 nedan är bakgrundsfaktorerna sammanställda tillsammans med attitydpoängen, 
exempelvis respondent 1 har attitydpoäng 8, är en kvinna på 38 år utan eftergymnasial utbildning 
som arbetat 19 år inom banken och bankbranschen. Asteriskerna symboliserar utebliven data eller 
felaktiga svar. 

Tabell 3. Enkätsammanställning av bakgrundsfaktorer. 

Respondent Attityd Kön 
0=Kvinna 
1=man 
 

Ålder Studieår 
utöver 
gymnasial 
utbildning 

Antal år 
inom 
nuvarande 
bank 

Antal år inom 
bankbranschen 

1 8 0 38 0 19 19 

2 6,6 0 61 0 36 36 

3 8 0 62 0 20 20 

4 5,75 1 61 0 40 40 

5 8 * * 3 32 32 

6 7,83 1 56 0 22 36 

7 6,25 1 53 0 32 32 

8 7,57 * 55 0 8 38 

9 7,13 0 49 3 3 3 

10 8 0 43 3 20 20 

11 7,83 0 20 0 1 1 

12 7,67 * 51 2 28 28 

13 9 1 31 4 1 1 

14 7,83 1 32 4 1 3 

15 8 * 33 4 9 9 

16 7,83 * 50 0 8 24 

17 9,5 * * * * * 

Medel 7,69 0,45 46,33 1,44 17,50 21,38 

Respondentgruppen har en arbetslivserfarenhet inom bankbranschen på 21 år i snitt, men det är 
endast fem respondenter som har mindre än 19 års erfarenhet. Majoriteten av respondenterna har 
även en lång erfarenhet inom nuvarande bank med medelvärdet 18 år. De flesta som arbetat inom 
banken under en längre tid saknar eftergymnasial utbildning vilket skiljer sig gentemot de med 
mindre erfarenhet som enligt tabellen oftare har eftergymnasial utbildning. Den äldsta 
respondenten som har eftergymnasial utbildning är 51 år. Respondenternas ålder varierar mellan 
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20 och 62 år med en medelålder på 46 år. Medelvärdet av kön på 0,45 säger att det är fler kvinnor 
än män som arbetar på banken, dock finns det ett flertal felaktiga eller uteblivna svar på frågan 
om kön vilket minskar sannolikheten att förhållandet är representativt för hela urvalsramen.  
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5 Analys 

 

I detta avsnitt introduceras analysen genomförd på det empiriska materialet, vilket var 
fördelningen av attityden hos respondenterna och attityden jämfört mot bakgrundsfaktorerna. 

 

Den ursprungliga tanken med uppsatsen var att i analysdelen arbeta med regressionsanalyser för 
att försöka förutsäga attityder till personlig försäljning. Då mycket av den tänkta empiribasen 
utgick kan inte regressionsanalys användas då den med stor sannolikhet skulle kunna ge 
missvisande resultat. Analysverktyget som istället användes var spridningsplotter skapade i 
Minitab. Spridningsplotterna ger en god överblick av jämförelsen mellan två variabler där trender 
och andra samband kan urskiljas. Den relativt lilla populationen medför att slutsatser och 
generaliseringar bör dras med försiktighet.  

Som det kan urskiljas i Figur 4 nedan är fördelningen av respondenternas attitydpoäng centrerad 
mellan 7,7 till 8,3 med medelvärdet 7,8 och standardavvikelsen 0,9. Av de 17 respondenterna 
hamnar ungefär hälften i intervallet mellan 7,7 och 8,3. Att dra slutsatsen att medarbetarna har en 
positiv attityd till personlig försäljning bör dock ske med försiktighet då den lägsta uppmätta 
attitydpoängen var 5,75 och betydelsen av avståndet mellan 7,8 och 5,75 inte kan tolkas med ord.                
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Figur 4. Histogram för fördelningen av attityder. 

Figur 5 visar spridningen av respondenternas svar. 15 av 17 respondenter ligger inom intervallet 
3 till 4, vilket gör att gruppen kan ses som en relativt homogen grupp i detta avseende. Detta 
neutraliserar kritiken som Hellevik (1977) framfört mot metoden. En av de två uteliggarna, 
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respondent 17, verkar ha fyllt i enkäten slarvigt då inga bakgrundsfakta finns samt att personen 
avviker från gruppen med avseende på standardavvikelsen för attitydpoängen. 
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Figur 5. Histogram av spridningen av respondenternas svar. 

Av Figur 6 kan ett negativt samband mellan attityd och ålder urskiljas. Koefficienten för ålder i 
regressionslinjen blev ungefär 0,04, vilket innebär att attityden minskas med 0,4 per 10 år. Som 
tidigare nämnts är skalan relativ och kan inte förklara hur mycket mer negativ en individ skulle 
bli om attityden minskade med exempelvis 0,4.  
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Figur 6. Spridningsplot av attityd mot ålder. 
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Respondenternas år inom nuvarande bank verkar ha en negativ påverkan på attityden, se Figur 7. 
Koefficienten för antal år inom nuvarande bank i regressionslinjen 0,04, vilket innebär att 
attityden minskas med 0,4 poäng för varje decennium i banken. 
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Figur 7. Spridningsplot av attityd mot antal år inom nuvarande bank. 

 

Antal studieår utöver gymnasial utbildning har en positiv påverkan på attityden, vilket kan ses i 
Figur 8. Eftersom endast sex personer har eftergymnasial utbildning kommer ingen större vikt att 
läggas vid detta samband då tillförlitligheten är för låg. Även den stora variationen av attityden 
för respondenter utan eftergymnasial utbildning är hög sänker även detta tillförlitligheten. 
Medelvärdet av attityden för respondenter med eftergymnasial utbildning ligger på 7,77 och för 
respondenter utan eftergymnasial utbildning 7,47. Skillnaden är för liten för att kunna tolkas. 
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Figur 8. Spridningsplot av attityd mot antal studieår utöver gymnasial utbildning. 

I likhet med spridningsplotten av antal år i nuvarande bank, Figur 7, visar även Figur 9 ett 
negativt samband. Att båda figurerna visar på samma resultat beror troligtvis på att flertalet av 
respondenterna endast har arbetat på en bank. Koefficienten är ungefär densamma.  
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Figur 9. Spridningsplot av attityd mot antal år i bankbranschen. 

 

Då sex respondenter inte fyllt i bakgrundsfaktorn kön i enkäten fanns det litet värde i att 
analysera könets påverkan på attityden då endast elva respondenters svar kunde tolkas. I Figur 10 
visas spridningsplotten av attityd mot kön, där 0 är kvinnorna, 1 är männen och 2 är de uteblivna 
svaren. 
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Figur 10. Spridningsplot av attityd mot kön. 

Som Figur 10 visar är det svårt att urskilja ett mönster mellan könen, då gruppen uteblivna data är 
stor och har en stor påverkan på resultatet. Dock verkar det som att männen har en större 
spridning av attityden än kvinnorna, som verkar ha mer lika attityder. Intressant är också att de 
uteblivna svaren har ett nämnvärt större medelvärde och mindre spridning än övriga.  
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6 Slutsats 

 

I detta avsnitt svarar rapportförfattarna med hjälp av analysen på syftet, vilket var att fastställa 
vilka attityder bankanställda har till personlig försäljning samt se dess samband till givna 
bakgrundsfaktorer. 

 

En del av syftet var att fastställa vilka attityder bankanställda har till personlig försäljning. 
Undersökningen som författargruppen har genomfört och som redovisas i empirin, visar att 
respondenternas attityd till personlig försäljning i genomsnitt är 7,8 där 11 är mest positiv. 
Problem med att fastställa attityder i en grupp är att gruppen inte är homogen och att attityder kan 
vara latenta. Detta minskar slutsatsförmågan men rapportförfattarna anser att gruppen åtminstone 
inte har en negativ attityd till personlig försäljning. Rapportförfattarna grundar påståendet på ett 
högt medeltal med en låg standardavvikelse samt att det lägsta värdet ligger i mitten av 
skalintervallet. Även fast gruppen inte har en negativ attityd till personlig försäljning finns det 
troligtvis en eller flera individer som har en mindre positiv attityd till personlig försäljning. Om 
så är fallet medför det att en attitydpoäng på 5,75 skulle innebära en mindre positiv attityd till 
personlig försäljning. 

Den andra delen av syftet var att utreda attitydens samband till bakgrundsfaktorerna kön, ålder, 
antal studieår utöver gymnasial utbildning, antal år i nuvarande bank och antal år i branschen. Det 
finns en stark korrelation, inom intervallet 0,7 och 0,82, mellan ålder, antal år i nuvarande bank 
och antal år i bankbranschen som alla har ett negativt samband till attityd till personlig 
försäljning. Detta visar på att banken har många äldre som har haft samma arbetsgivare i många 
år, möjligtvis med liknande arbetsuppgifter. Risken som rapportförfattarna ser det är att om en 
person har arbetat med en och samma uppgift väldigt länge i sitt liv är det lätt att låsa fast sig i ett 
visst beteende och rutiner. Det som då kan hända är att när nya arbetsrutiner kräver ett förändrat 
beteende, möter det motstånd hos individen för att det hotar status quo vilket kan leda till en mer 
negativ attityd till personlig försäljning. 

Då det finns korrelation mellan ålder, antal år i nuvarande bank och antal år i bankbranschen är 
det svårt att konstatera vilken av faktorerna som påverkar attityden. Det skulle kunna vara bara en 
av dessa eller alla tre bakgrundsfaktorer som påverkar individens attityd till personlig försäljning. 

Figur 6 visar en antydan om att ökande ålder skulle ha en negativ påverkan på en persons attityd 
till personlig försäljning. Resultatet var förväntat av rapportförfattarna då det fanns en misstanke 
om att ålder skulle påverka. Som tidigare nämnts i avsnitt 2.5 tas ålder ofta upp som en 
bakgrundsfaktor i attitydmätningar då den ofta påverkar en persons attityd. 
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Enligt rapportförfattarna är en person kommer till ett nytt arbete är personen generellt sett mer 
positivt inställd till arbetet som helhet, vilket kan bidra till en mer positiv attityd till de olika 
delarna av arbetet, exempelvis personlig försäljning. Detta får svagt stöd i Figur 7 där individer 
med kortare tid på banken generellt sett får högre attitydpoäng.   

Tidigare studier påvisar ett samband mellan utbildning och attityder, vilket även nämns i avsnitt 
2.5 där utbildning beskrivs som ett lämpligt sätt att påverka individers attityder. Dock anser sig 
rapportförfattarna inte kunna se några tydliga samband mellan antal studieår utöver 
eftergymnasial utbildning och attityd . Det kan dock finnas samband som undersökningen inte 
påvisat då populationen var begränsad och även det faktum att endast ett fåtal ur populationen 
hade högre utbildning än gymnasium.    

Vid de initiala samtalen med personalansvariga på olika banker antydde flera ett möjligt samband 
mellan antal år inom bankbranschen och individens attityd till personlig försäljning. Flera 
uttryckte sig i termerna ”låsta i gamla rutiner” och ”förändringsmotstånd”. En av de intervjuade 
nämnde även att flertalet av de med lång erfarenhet sökt sig till banken för att jobba på ett 
serviceföretag. Bankanställda hade för en tid sedan en mer serviceinriktad funktion där enklare 
transaktioner och rådgivning skedde, medan det idag är andra förväntningar och de har en större 
press på sig att sälja.  

Rapportförfattarna tror att bakgrundsfaktorn kön troligtvis har påverkan på attityden då dels 
tidigare attitydstudier inom andra områden kommit fram till det, och dels att professor Håkan 
Alm menar att kön påverkar de allra flesta faktorer. Som tidigare nämnts i analysen har männen 
större spridning av attitydpoäng än kvinnorna, fast då det bara var 11 respondentsvar som gick att 
tolka medför det att slutsatsen ska dras med stor försiktighet. 
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7 Diskussion 

 

I detta avsnitt avslutas rapporten med en reflektion kring rapporten och rapportskrivandet. Även 
resultatets implikationer och förslag till fortsatt forskning presenteras.  

 

Det ursprungliga syftet var att förutsäga bankanställdas attityd till personlig försäljning. Detta 
blev dock inte realiserbart när en stor del av empiribasen avböjde medverkan till undersökningen 
i ett sent skede. Det har troligtvis att göra med att en del av bankerna nyligen hade kartlagt sina 
anställdas attityder till personlig försäljning i en rikstäckande studie utförd av ett internationellt 
konsultbolag. Det visar både på att bankerna tycker att detta är viktigt samt att vi var lite för sent 
ute, när två av fyra banker redan gjort detta själva. I det ideala fallet hade denna uppsats gjorts för 
ett år sedan, när debatten om säljhetsen var som starkast i Finansvärlden och funderingar på att 
göra en undersökning bara fanns i planeringsstadiet på central nivå. Denna uppsats hade då 
kunnat visa på vilka banker som skulle behövt arbeta mest med sina anställdas attityder om de 
inte var tillräckligt positiva samt se om det fanns någon eventuell skillnad mellan bankerna. 

I och med syftesförskjutningen var vi tvungna att modifiera vår uppsats efter bästa förmåga och 
detta framtvingade samtidigt andra analysverktyg än vi ursprungligen hade tänkt oss. Istället för 
att försöka förutsäga attityden genom regressionsanalys gick det nu bara att observera mönster 
genom spridningsplotter. 

De uteblivna svaren på kön gav mindre utrymme för att analysera informationen. Vi tror att de 
flesta missade frågan då den kom först i en tabell, vilket troligtvis hade kunnat undvikas genom 
en alternativ utformning av enkäten. 

Det fanns även andra uteblivna data vilket enligt oss tyder på att enkäten har blivit sporadiskt 
ifylld. Vad detta beror på är svårt att uttala sig om, men det skulle ha varit intressant att veta hur 
uppriktiga respondenterna som hade uteblivna data var när de fyllde i enkäten. Det är möjligt att 
de snabbt fyllde i enkäten bara för att chefen bad om det, och då missade vissa frågor i farten. Då 
den empiriska basen redan var liten försvårade detta analysen och möjligheten att dra slutsatser 
ytterligare samt bidrog till större osäkerhet. 

Vi hade heller ingen möjlighet att kontrollera hur enkäterna blev distribuerade. Informationen 
som gavs till oss var att den hade delats ut i samband med ett personalmöte men inte under vilka 
former, och vi har ingen möjlighet att kontrollera detta. Uppriktigheten i respondenternas svar 
beror till stor del på hur enkäten presenteras för dem. Om chefen sa att enkäten var ett 
studentprojekt och därför inte viktig kan de bara ha fyllt i enkäten för sakens skull. Medarbetarna 
kan även ha känt en konfidentialitetskonflikt då de skulle lämna ut känslig information om sig 
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själv som sedan samlades in av chefen. Det kan förklara varför en del utelämnade 
bakgrundsfaktorer så att personen inte går att spåra. 

En faktor som även kan påverka beteendet är den sociala normen, vilket nämns i Fishbein och 
Ajzens behavioural intentions modell. Vi tror att den sociala normen på banken är att de anställda 
ska tycka att personlig försäljning är kul, vilket kan leda till missvisande resultat i enkäten då de 
fyller i vad de tror är socialt accepterat. Detta skulle kunna vara en alternativ förklaring till varför 
så många hamnade inom samma intervall. 

Då vi saknar kännedom om någon tidigare utförd studie på banken är det svårt att konstatera om 
banken har lyckats implementera en lyckad satsning av ökat fokus på personlig försäljning. Det 
som banken borde ha gjort är en attitydundersökning före implementering och en undersökning 
efter. Även om den relativa skalan inte kan säga hur lyckad en implementering är berättar den om 
satsningen har gett positivt eller negativt resultat på medarbetarnas attityd.  

Den lilla population som denna undersökning har haft medför svårigheter att dra slutsatser och se 
implikationer för den specifika banken. Vi anser dock att det starkaste sambandet var det negativa 
sambandet mellan attityden och år i nuvarande bank. Skillnaden mellan bakgrundsfaktorn år i 
nuvarande bank gentemot ålder eller antal år i bankbranschen var relativt liten men vi anser ändå 
att sambandet till antal år i nuvarande bank var starkast. Det kan finnas otaliga orsaker till varför 
de med längre erfarenhet i företaget är mindre positiva till personlig försäljning, men oavsett 
vilken bör ledningen ta det i beaktning.       

Generaliserbarheten för vår studie är låg, då den endast undersöker en specifik bankkoncern och 
ett specifikt kontor. Även om populationen är liten så anser vi att den största begränsningen i 
studien är att endast en bank och vidare ett bankkontor undersöktes. Den rådande 
organisationskulturen och rådande rutiner kan skilja sig markant mellan olika bankkoncerner men 
även mellan olika geografiska lägen. Vi anser att organisationskulturen och rutinerna tillsammans 
med den affärsidé och vision som ledningen kommunicerar starkt påverkar medarbetarnas 
attityder. Vi fann däremot två undersökningar gjorda av SCB som indikerar att respondenterna i 
denna undersökning är en representativ grupp för banktjänstemän.          

Statistiska Centralbyrån (SCB) (2004) utförde en undersökning som visar på att 60 % av 
banktjänstemännen i Sverige är kvinnor, vilket kan jämföras med denna undersökning där 55 % 
var kvinnor. Om antalet respondenter varit fler hade en generalisering kunnat göras med 
avseende på kön.  

Myrén (2003) refererar i sin artikel till en undersökning gjord av SCB som visar att medelåldern 
för banktjänstmän är 41 år. Detta kan jämföras med medelåldern för respondenterna i denna 
undersökning som var på 46,33. Även denna faktor visar enligt rapportförfattarna på en möjlig 
generalisering om antalet respondenter varit fler. 
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Som fortsatt forskning föreslår vi en rikstäckande attitydundersökning till personlig försäljning 
där många banker och flera olika geografiska distrikt ingår. För att få en tyngd i forskningen bör 
undersökningen ske i samarbete med Svenska bankföreningen eller Finansförbundet. En sådan 
studie skulle kunna peka ut framgångsfaktorer för skapandet av en positiv attityd till personlig 
försäljning, vid geografiska distrikt eller specifika banker.   
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9 Bilaga 1. Genererade påståenden om personlig försäljning 
I denna bilaga redovisas samtliga påståenden genererade av rapportförfattarna, som sedan 
lämnades till domargruppen för poängbedömning. Poängbedömningen återfinns i Bilaga 2. 

Tabell 4. Genererade påståenden om personlig försäljning. 

Nr Påstående 

1 Vi måste sälja mer för att överleva 

2 Vi klarar oss bra utan försäljning i kundmötet 

3 Försäljning gör mitt arbete roligare 

4 Försäljning gör mitt arbete tråkigare 

5 Vi behöver inte sälja mer, det går bra ändå 

6 Försäljningspressen från ledningen påverkar mig negativt 

7 Försäljningspressen från ledningen påverkar mig positivt 

8 Det är bara priset som avgör om en kund köper en tjänst eller vara 

9 Det är svårt att sälja därför mina kunder är så speciella 

10 Det är viktigt att lyssna på kundens behov 

11 Det är viktigt att ha glimten i ögat 

12 Ett nej inom försäljning från kunden kan bli ett ja till slut 

13 Att sälja är som att tränga sig på 

14 Vill kunden köpa så köper kommer den att köpa 

15 En säljare kan bara påverka kundens beslut marginellt 

16 Det är för det mesta helt andra faktorer än säljarens beteende som avgör om kunden köper 

17 En säljare har stor påverkan på kundens beslut 

18 Kunden behöver hjälp med att välja i vårt utbud 

19 Att sälja är stimulerande för mig 

20 Det är viktigt att kunden är nöjd 

21 Ju mer jag säljer, desto bättre är det för alla 

22 Kundens behov är viktiga 

23 Det spelar ingen roll vad kunden behöver, så länge denne köper 

24 Om jag inte skulle få sälja mot kund längre skulle jag byta jobb 

25 Jag ser fram emot varje kundmöte för då får jag sälja 

26 Kraven på att sälja gör mig stressad 

27 Kraven på att sälja gör mig mer motiverad 

28 Jag ser inte fram emot kundmöten för då måste jag sälja 

29 Försäljning i kundmötet känns naturligt 

30 Försäljning i kundmötet känns påtvingat 

31 En persons försäljningsförmåga påverkas till stor del av honom/hennes personliga egenskaper 

32 Personlig försäljning är kul 

33 Personlig försäljning är ett jobbigt inslag 

34 Personlig försäljning är ett nödvändigt ont 



- Bilaga 1 - 
 

 

 
- 2 - 

35 Personlig försäljning kommer att öka i framtiden 

36 Personlig försäljning kommer i stor utsträckning ersättas med interaktiva tjänster i framtiden 

37 Hur personlig försäljning sker har starkt påverkats av teknologisk utveckling 

38 Key Account kunder ehåller för stor uppmärksamhet av personliga försäljare 

39 Key Account kunder erhåller för lite uppmärksamhet av personliga försäljare 

40 Personlig försäljning leder till bra behovs identifiering hos kunderna 

41 Att skapa långsiktiga relationer med kunder är den personliga försäljningens viktigaste roll 

42 Att skapa så hög försäljningsvolym som möjligt är den personliga försäljningens viktigaste roll 

43 Att skapa så många nya kunder som möjligt är personliga försäljningens viktigaste roll 

44 Att skapa så hög lönsamhet som möjligt är personliga försäljningens viktigaste roll 

45 Provision är ett bra system för att motivera personlig försäljning 

46 Provision är ett dåligt system för att motivera personlig försäljning 

47 Vårdad klädsel hos säljaren skapar en högre trovärdighet för den personliga försäljningen 

48 Kundnöjdhet är ett bra system för att utvärdera personliga försäljningen 

49 Antal nya kunder är ett bra system för att utvärdera den personliga försäljningen 

50 Antalet transaktioner är ett bra system för att utvärdera personlig försäljning 

51 Den totala säljvolymen är ett bra system för att utvärdera personlig försäljning 

52 Inte ens en med effektiv personlig försäljning kan organisationer sälja dåliga produkter 

53 Med bra personlig försäljning kan organisationer sälja vad som helst till vem som helst 

54 Yngre personliga försäljare är mindre trovärdiga än äldre personliga försäljare 

55 Personlig försäljning leder ofta till att säljaren inte kan leva upp till allt hon eller han lovat 

56 Personliga försäljare kan lätt förstöra en organisations rykte 

57 Personliga försäljare är oetiska  

58 Personliga försäljare saknar moral 

59 Personliga försäljare är etiska 

60 Personliga försäljare har hög moral 

61 Personliga försäljare är extremt karriärsdrivna personer 

62 Personliga försäljare är duktiga förhandlare 

63 Personliga försäljare har stor kunskap om sina konkurrenter 

64 Personliga försäljare pratar negativt om sina konkurrenter 

65 Personlig försäljning i Sverige är mer etisk än personliga försäljning utomlands 

66 Personliga försäljare med utländsk bakgrund har högre moral än personliga försäljare med svensk bakgrund 

67 Personliga försäljare med svensk bakgrund har högre moral än personliga försäljare med utländsk bakgrund 

68 Personlig försäljning gör det svåra att säga nej 

69 Personliga försäljare har stor kunskap om sina produkter 

70 Personliga försäljare är duktiga på att kommunicera 

71 Kvinnliga personliga försäljare är mer etiska än manliga personliga försäljare 

72 Manliga personliga försäljare är mer etiska än kvinnliga personliga försäljare 

73 Personliga försäljare söker vin-vin situation där både kunderna och säljande företag vinner 

74 Personlig försäljning medför flexibilitet och möjligheten att anpassa sig till den miljö och kultur som kunden befinner sig 

i 

75 Kvinnor presterar bättre än män som personliga försäljare 
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76 Män presterar bättre än kvinnor som personliga försäljare 

77 Personliga försäljare inom banksektorn har högre moral än personliga försäljare generellt 

78 Personlig försäljning i storstadsregioner sker mer aggressivt än i småstäder 

79 Personliga försäljare i storstadsregioner är mer karriärsdrivna än i småstäder  

80 Personlig försäljning presteras bäst av unga ensamstående personer 

81 En personlig försäljningens etik och moral är ett resultat av den organisation han eller hon jobbar i  

82 En personlig försäljningens etik och moral är ett resultat av hans eller hennes närmaste chef 

83 Det är inte ovanligt att personliga försäljare förväntas att lura kunden av hans eller hennes chefer 

84 Personlig försäljning är den tryggaste formen av försäljning då köpare och säljare kommunicerar med varandra

85 Personlig försäljning leder ofta till att kunden köper något hon eller han köper något han eller hon inte behöver

86 personlig försäljning resulterar ofta i långsiktiga relationer mellan köpare och säljare 

87 Personlig försäljning leder till hög lönsamhet 

88 Personlig försäljning resulterar i stressad personal 

89 Effektiviteten av personlig försäljning dåligt 

90 Personlig försäljning har dålig arbetsmoralisk effekt 
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10 Bilaga 2. Gallring av påståenden 
I Bilaga 2 visas påståendena efter mediannivå och IQR. Varje påstående är poängsatt av 
domarna; Dom 1, Dom 2, Dom 3, Dom 4 och Dom 5. 

Tabell 5. De gallrade påståendena. 

Nr Påstående Dom 
1 

Dom 
2 

Dom 
3 

Dom 
4 

Dom 
5 

Median IQR 

57 Persoliga försäljare är oetiska  1 1 1 2 1 1 0,25 

83 Det är inte ovanligt att personliga försäljare 
förväntas att lura kunden av hans eller hennes 
chefer 

1 1 1 2 1 1 0,25 

58 Personliga försäljare saknar moral 1 2 1 2 1 1 1 

28 Jag ser inte fram emot kundmöten för då måste jag 

sälja 

1 3 1 2 1 1 1,25 

4 Försäljning gör mitt arbete tråkigare 4 2 2 3 1 2 1,25 

33 Personlig försäljning är ett jobbigt inslag 3 2 1 3 1 2 1,25 

56 Personliga försäljare kan lätt förstöra en 
organisations rykte 

1 1 3 2 9 2 1,25 

34 Personlig försäljning är ett nödvändigt ont 1 3 4 2 1 2 1,5 

85 Personlig försäljning leder ofta till att kunden köper 

något hon eller han köper något han eller hon inte 

behöver 

5 3 2 2 1 2 1,5 

66 Personliga försäljare med utländsk bakgrund har 

högre moral än personliga försäljare med svensk 

bakgrund 

1 1 2 5 6 2 1,75 

88 Personlig försäljning resulterar i stressad personal 4 4 2 2 1 2 2 

5 Vi behöver inte sälja mer, det går bra ändå 5 4 2 2 2 2 2,25 

90 Personlig försäljning har dålig arbetsmoralisk effekt 2 3 1 3  2,5 1,25 

89 Effektiviteten av personlig försäljning dåligt 3 4 1 2  2,5 1,5 

2 Vi klarar oss bra utan försäljning i kundmötet 3 3 3 3 2 3 0 

13 Att sälja är som att tränga sig på 3 3 3 3 1 3 0 

64 Personliga försäljare pratar negativt om sina 

konkurrenter 

1 4 3 3 1 3 0,75 

26 Kraven på att sälja gör mig stressad 3 5 1 3 1 3 1 

55 Personlig försäljning leder ofta till att säljaren inte 

kan leva upp till allt hon eller han lovat 

2 3 2 3 3 3 1 

30 Försäljning i kundmötet känns påtvingat 1 4 3 4 1 3 1,5 
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46 Provision är ett dåligt system för att motivera 

personlig försäljning 

3 4 2 5 2 3 1,5 

54 Yngre personliga försäljare är mindre trovärdiga än 

äldre personliga försäljare 

2 2 3 5 3 3 1,5 

23 Det spelar ingen roll vad kunden behöver, så länge 

denne köper 

3 1 8 5 2 3 3,25 

15 En säljare kan bara påverka kundens beslut 
marginellt 

3 4 4 4 2 4 0,25 

6 Försäljningspressen från ledningen påverkar mig 

negativt 

4 5 2 4 2 4 0,75 

71 Kvinnliga personliga försäljare är mer etiska än 

manliga personliga försäljare 

1 4 4 5 6 4 1 

9 Det är svårt att sälja därför mina kunder är så 

speciella 

5 4 4 6 1 4 1,25 

16 Det är för det mesta helt andra faktorer än 

säljarens beteende som avgör om kunden köper 

3 2 4 4 5 4 1,25 

76 Män presterar bättre än kvinnor som personliga 

försäljare 

3 2 4 5 6 4 1,5 

72 Manliga personliga försäljare är mer etiska än 

kvinnliga personliga försäljare 

1 3 4 5 6 4 1,75 

65 Personlig försäljning i Sverige är mer etisk än 

personliga försäljning utomlands 

3 3 5 5  4 2 

38 Key Account kunder ehåller för stor 

uppmärksamhet av personliga försäljare 

3 3 6 5  4 2,25 

1 Vi måste sälja mer för att överleva 1 4 2 11 7 4 4 

8 Det är bara priset som avgör om en kund köper en 

tjänst eller vara 

5 4 5 5 1 5 0,25 

31 En persons försäljningsförmåga påverkas till stor 

del av honom/hennes personliga egenskaper 

5 5 4 5 10 5 0,25 

36 Personlig försäljning kommer i stor utsträckning 

ersättas med interaktiva tjänster i framtiden 

5 4 5 5 2 5 0,25 

80 Personlig försäljning presteras bäst av unga 
ensamstående personer 

5 5 4 5  5 0,25 

78 Personlig försäljning i storstadsregioner sker mer 

aggressivt än i småstäder 

5 5 3 5  5 0,5 

79 Personliga försäljare i storstadsregioner är mer 

karriärsdrivna än i småstäder  

5 5 3 5  5 0,5 

61 Personliga försäljare är extremt karriärsdrivna 

personer 

5 6 3 5 3 5 0,75 

77 Personliga försäljare inom banksektorn har högre 

moral än personliga försäljare generellt 

5 3 11 5  5 2 
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75 Kvinnor presterar bättre än män som personliga 

försäljare 

3 2 6 5 6 5 2,5 

52 Inte ens en med effektiv personlig försäljning kan 

organisationer sälja dåliga produkter 

5 2 2 5 11 5 3 

68 Personlig försäljning gör det svåra att säga nej 5 9 3 8 2 5 3,75 

67 Personliga försäljare med svensk bakgrund har 

högre moral än personliga försäljare med utländsk 

bakgrund 

1 1 8 5 6 5 4,75 

37 Hur personlig försäljning sker har starkt påverkats 

av teknologisk utveckling 

5 6 6 5  5,5 1 

50 Antalet transaktioner är ett bra system för att 

utvärdera personlig försäljning 

5 7 6 5  5,5 1,25 

39 Key Account kunder erhåller för lite 

uppmärksamhet av personliga försäljare 

6 9 4 5  5,5 2 

82 En personlig försäljningens etik och moral är ett 
resultat av hans eller hennes närmaste chef 

5 6 7 5 10 6 1,25 

35 Personlig försäljning kommer att öka i framtiden 7 6 9 6 3 6 1,5 

81 En personlig försäljningens etik och moral är ett 

resultat av den organisation han eller hon jobbar i  

5 6 9 5 10 6 1,75 

12 Ett nej inom försäljning från kunden kan bli ett ja 

till slut 

5 9 8 6 1 6 2,5 

14 Vill kunden köpa så köper kommer den att köpa 8 3 7 5  6 2,75 

51 Den totala säljvolymen är ett bra system för att 

utvärdera personlig försäljning 

9 7 4 5  6 2,75 

7 Försäljningspressen från ledningen påverkar mig 
positivt 

7 7 10 7 9 7 0,75 

21 Ju mer jag säljer, desto bättre är det för alla 7 5 7 9  7 1 

49 Antal nya kunder är ett bra system för att 

utvärdera den personliga försäljningen 

9 7 7 5 10 7 1 

45 Provision är ett bra system för att motivera 

personlig försäljning 

8 8 4 5 7 7 3,25 

18 Kunden behöver hjälp med att välja i vårt utbud 9 8 8 8 8 8 0,25 

40 Personlig försäljning leder till bra behovs 

identifiering hos kunderna 

8 8 8 9 8 8 0,25 

43 Att skapa så många nya kunder som möjligt är 

personliga försäljningens viktigaste roll 

8 8 6 8 3 8 0,5 

44 Att skapa så hög lönsamhet som möjligt är 

personliga försäljningens viktigaste roll 

8 11 8 8 5 8 0,75 

87 Personlig försäljning leder till hög lönsamhet 8 8 8 11  8 0,75 
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42 Att skapa så hög försäljningsvolym som möjligt är 

den personliga försäljningens viktigaste roll 

8 8 9 9 3 8 1 

47 Vårdad klädsel hos säljaren skapar en högre 

trovärdighet för den personliga försäljningen 

9 8 8 5 11 8 1 

62 Personliga försäljare är duktiga förhandlare 5 7 8 9 9 8 1,75 

11 Det är viktigt att ha glimten i ögat 8 10 7 5 11 8 2 

22 Kundens behov är viktiga 11 6 6 8 10 8 2,75 

70 Personliga försäljare är duktiga på att 
kommunicera 

9 9 9 9 9 9 0 

41 Att skapa långsiktiga relationer med kunder är den 

personliga försäljningens viktigaste roll 

8 9 10 9 8 9 0,5 

59 Personliga försäljare är etiska 11 9 8 9 11 9 0,75 

60 Personliga försäljare har hög moral 11 9 8 9 11 9 0,75 

69 Personliga försäljare har stor kunskap om sina 

produkter 

9 10 7 9 9 9 0,75 

19 Att sälja är stimulerande för mig 9 8 9 8 11 9 1 

17 En säljare har stor påverkan på kundens beslut 9 10 10 8 5 9 1,25 

3 Försäljning gör mitt arbete roligare 11 9 8 8 11 9 1,5 

86 personlig försäljning resulterar ofta i långsiktiga 

relationer mellan köpare och säljare 

8 10 11 9 8 9 1,5 

27 Kraven på att sälja gör mig mer motiverad 8 6 9 10 11 9 1,75 

29 Försäljning i kundmötet känns naturligt 11 8 9 7 11 9 1,75 

24 Om jag inte skulle få sälja mot kund längre skulle 

jag byta jobb 

1 11 9 9 11 9 2,5 

48 Kundnöjdhet är ett bra system för att utvärdera 

personliga försäljningen 

9 7 9 5 10 9 2,5 

74 Personlig försäljning medför flexibilitet och 

möjligheten att anpassa sig till den miljö och kultur 

som kunden befinner sig i 

8 7 11 10 9 9 2,5 

84 Personlig försäljning är den tryggaste formen av 

försäljning då köpare och säljare kommunicerar 

med varandra 

11 11 7 9 4 9 2,5 

63 Personliga försäljare har stor kunskap om sina 

konkurrenter 

5 10 7 9 9 9 2,75 

20 Det är viktigt att kunden är nöjd 11 9 7 5 11 9 3 

53 Med bra personlig försäljning kan organisationer 

sälja vad som helst till vem som helst 

5 11 11 9 1 9 3 

10 Det är viktigt att lyssna på kundens behov 11 10 9 8 11 10 1,5 

73 Personliga försäljare söker vin-vin situation där 

både kunderna och säljande företag vinner 

8 10 11 11 9 10 1,5 
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32 Personlig försäljning är kul 11 10 11 9 11 11 1,25 

25 Jag ser fram emot varje kundmöte för då får jag 

sälja 

9 11 9 11 11 11 2 
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11 Bilaga 3. Enkätundersökning om attityder till försäljning 
Detta är en undersökning som genomförs av två ekonomstudenter vid LTU i samband med ett 
uppsatsskrivande. Syftet är att kartlägga attityder till försäljning vid bankkontor samt utreda 
faktorer som kan påverka attityden. Enkäten är anonym och kommer att behandlas konfidentiellt.  

Nedan skall ni skriva i bakgrundsfakta samt ta ställning till 11 påståenden. Överväg inte fråga för 
länge. Det finns bara två svarsalternativ. Är ni osäker på om ni instämmer eller inte, välj det 
första ni tänkte. Enkäten beräknas ta 1-5 minuter att fylla i. 

Tack för Din medverkan! 

Patrik Löfgren 

Henrik Näslund 

Bakgrundsfakta 

Kön  
Ålder  
Antal studieår utöver gymnasial 
utbildning 

 

Antal år i nuvarande bank  
Antal år i bankbranschen  
 

Fråga Påstående Instämmer Instämmer inte 
1 En försäljares etik och moral är ett resultat av hans eller hennes 

närmaste chef. 

  

2 Försäljare kan lätt förstöra en organisations rykte.   
3 Försäljare är duktiga på att kommunicera.   
4 Det är viktigt att lyssna på kundens behov.   
5 Försäljning presteras bäst av unga ensamstående personer.   
6 Försäljning är kul.   
7 En försäljningspress från ledningen skulle påverka mig positivt.   
8 Kunden behöver hjälp med att välja i vårt utbud.   
9 Att sälja är som att tränga sig på.   
10 En försäljare kan bara påverka kundens beslut marginellt.   
11 Det är inte ovanligt att försäljare förväntas att lura kunden av hans 

eller hennes chefer. 
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12 Bilaga 4. Övriga spridningsplotter 
Dessa spridningsplotter var svåra att tolka och utelämnades därmed från empirin. 
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Spridningsplot av attityd mot antal år i nuvarande bank

 

Figur 11. Spridningsplot av attityd mot antal år i nuvarande bank. 
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Spridningsplot av attityd mot ålder

 

Figur 12. Spridningsplot av attityd mot ålder. 
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Spridningsplot av attityd mot antal studieår utöver gymnasial utbildning

 

Figur 13. Spridningsplot av attityd mot antal studieår utöver gymnasial utbildning. 
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Figur 14. Spridningsplot av attityd mot antal år i bankbranschen. 

 




