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Syfte:   Syftet med denna uppsats är att undersöka hur organisationer inom  
  banksektorn motiverar sina anställda till att prestera och leverera de 
  resultat som organisationen eftersträvar, samt om de anställda upplever 
  de metoder som används som motiverande.   
 
Teori:  Uppsatsens teoretiska referensram består av etablerade teorier inom 
  området arbetsmotivation. Uppsatsen beskriver fyra olika teorier;  
  Maslows behovshierarki, Herzbergs tvåfaktorteori, Vrooms  
  förväntningsteori och Ryan och Decis självbestämmande teori.   
 
Metod: En kvalitativ fallstudie på Nordeas kundtjänstavdelning i Uppsala har
  genomförts, där primärdata insamlats genom semistruktuerade  
  intervjuer med chefer samt anställda. Sekundärdata har inhämtats från 
  litteratur, såsom tryckta läroböcker, samt vetenskapliga artiklar från
  etablerade tidskrifter. De faktorer som mättes i intervjuerna grundade 
  sig på Herzbergs motivations- och hygienfaktorer, där frågorna  
  ämnade undersöka hur det existerande belöningssystemet såg ut  
  och de anställdas uppfattning kring systemet.     
 
Resultat: För att motivera sina anställda använder Nordea främst immateriella 
  belöningar som till exempel feedback och verbal uppmuntran.  
  Majoriteten av arbetstagarna uppgav sig vara motiverade, där de flesta  
  upplevde att immateriella belöningar, snarare än materiella belöningar 
  positivt påverkade motivationen. De inre faktorerna, som exempelvis 
  intressanta arbetsuppgifter och erkännande, var enligt arbetstagarna de 
  viktigaste motivationsfaktorerna. 
 
Slutsats:  För det första bör organisationer inom banksektorn skapa   
  förutsättningar för att de inre faktorerna tillgodoses, då dessa i högst 
  uträckning verkar motiverande. För det andra är motivation ett högst 
  individuellt begrepp, där det inte finns någon enhetlig ”bästa metod”, 
  därför bör banker anpassa metoderna efter den enskilde arbetstagaren. 
  För det tredje dras slutsatsen att belöningssystemet generellt sett  
  uppfyller sin funktion ur motivationssynpunkt, då majoriteten av  
  arbetstagarna uppgav sig vara motiverade. 
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1. Inledning 
Väckarklockan ringer. Sakta vaknar du upp ur din djupa skönhetssömn. Det är 

måndag morgon. Du inser att det är fem arbetsdagar kvar tills det är helg igen. Du 

vet att chefen kommer komma inspringandes på ditt kontor och be om föregående 

veckas resultat. Du suckar djupt för dig själv när du kommer till insikt att ditt team 

förmodligen inte har nått det resultat ledningen vill ha. Du försöker samla kraft till att 

tänka positivt och se fram emot en ny arbetsvecka. Det är ändå på din arbetsplats du 

ska tillbringa större delen av din vakna tid under veckans gång.  

 Säkerligen är det många sysselsatta som någon gång känt avsaknaden av 

motivation och att gå iväg till jobbet när väckarklockan ringer på morgonen. Detta 

stödjs av en amerikansk Gallupstudie som gjordes år 2006, där de anställda indelas i 

tre typer; de engagerade som känner sig passionerade och delaktiga i företaget de är 

anställda i, de oengagerade som gör det de ska utan någon passion och de aktivt 

oengagerade vilka är de anställda som förutom att vara oengagerade är det på ett sätt 

som förstör för företaget. Enligt undersökningen tillhör 56 procent av de anställda 

gruppen oengagerade (Ekberg, 2010). Hur arbetstagares kompetens utnyttjas blir 

således allt viktigare för organisationers framgång. Motiverade medarbetare vill 

prestera och leverera något extra för företaget och arbetar självständigt för att bidra 

till dess resultat. Organisationer som lyckas motivera sina medarbetare kan med stor 

sannolikhet uppnå operativa fördelar där den anställde på eget bevåg presterar lite 

extra och gör mer än vad som krävs av dem. Arbetsplatsen är även en viktig plats där 

människor lever och utvecklas. Därför bör den vara förknippad med positiva 

upplevelser där möjlighet till personligt växande och utveckling finns, vilket gynnar 

både de anställda och företaget (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Ansvar, möjlighet till 

utveckling och intressanta arbetsuppgifter är några exempel på hur organisationer kan 

skapa arbetstillfredsställelse för den enskilde individen (Herzberg, 1968). Att 

utvecklas och uppleva tillfredsställelse på arbetsplatsen är något som kan relateras till 

inre motivation, vilket till skillnad från yttre motivation, som exempelvis deadlines, 

materiella belöningar och utvärderingar, skapar en inre drivkraft hos individen (Deci, 

2005). Inre drivkraft är något som är särskilt viktigt idag, med tanke på att många 

förändringar världen över, som exempelvis ökad konkurrens, teknologisk utveckling 

samt omstrukturering och ersättning av mänsklig arbetskraft, med hög sannolikhet 
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kommer påverka arbetstagares arbetsvilja och grad av ansträngning på arbetsplatsen 

(Amabile, 1993). 

 En bransch som inte obemärkt går förbi dessa förändringar, och specifikt inte 

den ökade konkurrensen, är banksektorn (Swedbank, 2014). Många banker erbjuder i 

allmänhet liknande produkter och tjänster och på det stora hela är det inte mycket som 

skiljer dem åt. Det som däremot gör att en bank kan sticka ut är dess medarbetare och 

den service de levererar till bankens kunder. Motiverade medarbetare kommer med 

högre sannolikhet bidra till ökad produktivitet och mer kvalitativ service, där 

möjligheten att erhålla nöjda kunder, sälja mer och förbättra organisationens 

konkurrensfördelar ökar (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

 Således är motiverade medarbetare inte bara en viktig resurs, utan också en 

nödvändighet för organisationers, och specifikt bankers framtida överlevnad. 

Kunskap om hur man på bästa sätt motiverar individer är av praktisk betydelse för 

såväl organisationer i allmänhet, som den individuelle arbetstagaren i fråga. Detta 

med tanke på att konkurrensen inte enbart ökat banker emellan, utan även mellan 

arbetstagare, där banker och andra organisationer i allt högre utsträckning 

implementerar olika åtgärder, som nedskärning av personal, i syfte att bli mer 

kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga (SvD Näringsliv, 2013). Medarbetare måste 

således visa att de är motiverade och engagerade att prestera i organisationens intresse 

för att försäkra sin anställning och position inom organisationen.   

 Hur kan då medarbetare motiveras på bästa sätt och hur arbetar specifikt 

banker för att motivera sina anställda? Forskning inom ämnesområdet presenterar ett 

flertal teorier, som alla beskriver olika medel och tillvägagångssätt, vilka rent 

teoretiskt kan användas som underlag för att motivera medarbetare. Allt ifrån utökat 

ansvar till möjligheten för utveckling och inre arbetstillfredsställelse hos den 

individuelle arbetstagaren nämns inom litteraturen (Hansen et al. 2010). Motivation 

och prestation är givetvis grundläggande, men arbetstagares ansträngning måste också 

riktas för att uppnå de mål som faktiskt gynnar organisationen. I dag använder alla 

företag någon typ av belöningssystem för att göra detta (Svensson & Wilhelmson, 

1988 s.9), där belöningarna, materiella eller immateriella, bland annat syftar till att 

förstärka det beteende som organisationen anser som gynnande. ”Rätt” utformade 

belöningssystem kan med andra ord öka medarbetares motivation, engagemang och 

vilja att uppnå de mål organisationen eftersträvar (Svensson & Wilhelmson, 1988).  

 Denna uppsats ämnar undersöka arbetsmotivation inom banksektorn, där en av 
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Sveriges och Nordens största finansiella koncerner, Nordea, undersöks. Med 

banksektor menas i detta fall Sveriges fyra största banker vilka är Nordea, SEB, 

Handelsbanken och Swedbank (Svenska Bankföreningen, 2013). Ett antagande görs 

om att de inom många områden sannolikt använder liknande arbetssätt och metoder 

för att motivera sina anställda och därför kan studiens resultat tänkas vara applicerbart 

på flera banker än enbart Nordea.  

 För att undersöka hur Nordea motiverar sina anställda har en kvalitativ studie 

genomförts. Studien består av intervjuer med chefer och övriga anställda vid bankens 

kundtjänstavdelning i Uppsala, där service och rådgivning bedrivs via telefon. 

 

1.1 Syfte/frågeställning 
För att undersöka arbetsmotivation inom banksektorn ämnar uppsatsen besvara 

följande frågeställningar: Hur arbetar Nordea Uppsala för att motivera sina anställda? 

Är det existerande belöningssystemet, sett ur arbetstagarnas perspektiv, en drivkraft 

som leder till ökad motivation?  

 Syftet med denna uppsats är att undersöka hur organisationer inom 

banksektorn motiverar sina anställda till att prestera och leverera de resultat som 

organisationen eftersträvar, samt om de anställda upplever de metoder som används 

som motiverande.           

   

1.2 Disposition 
I uppsatsen kommer inledningsvis de teoretiska analysverktygen att presenteras då vi 

kommer använda oss av Maslows behovshierarki, Herzbergs tvåfaktorteori, Vrooms 

förväntningsteori samt Ryan och Decis självbestämmande teori. När teorierna 

beskrivits kommer en sammanfattning över de mest centrala begreppen samt den 

kritik som i allmänhet kan riktas mot dessa att presenteras. Slutligen motiveras valet 

av den teori studien haft som utgångspunkt. I avsnittet metod beskrivs de 

tillvägagångssätt som nyttjats vid studiens datainsamling. Därefter följer ett resultat- 

och analysavsnitt, vilket inleds med en presentation av Nordea och då specifikt den 

avdelning där intervjuerna genomförts. Resultatet kommer i samma avsnitt att 

analyseras, där det empiriskt insamlade materialet kopplas till den teoretiska grunden 

och valda teorier. Detta mynnar ut i en diskussion och slutsats där uppsatsens angivna 

frågeställningar besvaras. Slutligen framläggs förslag till vidare studier. 
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2. Teori 
Detta avsnitt ämnar beskriva de teorier och begrepp som används som underlag vid 

analys av insamlat material. Inledningsvis presenteras en definition av begreppet 

motivation, därefter en beskrivning av belöningssystem och den problematik som kan 

uppstå kring dessa. Vidare presenteras fyra olika teorier; Maslows behovshierarki, 

Herzbergs tvåfaktorteori, Vrooms förväntningsteori samt självbestämmande teorin 

vilka utgör grunden för uppsatsens teoretiska referensram. Därefter presenteras en 

sammanfattning över teorierna samt den kritik som kan riktas mot dessa. Slutligen 

motiveras valet av den teori studien haft som utgångspunkt. 

2.1 Motivation 
Vad är motivation? 

Det finns ingen enhetlig definition av begreppet motivation, då motivation är en inre 

psykologisk process som skiljer sig mellan individer. Dock sägs motivation generellt 

sett bestå av tre processer; intensitet, riktning samt varaktighet. Närmare bestämt 

avser motivation hur intensivt en individ anstränger sig, vilka mål ansträngningen 

riktar sig för att uppfylla samt hur varaktig ansträngningen är (Hansen et al. 2010, s 

405). Detta är en definition som beskriver begreppet i allmänhet, där motivation i 

denna uppsats avgränsas till att enbart behandla arbetsmotivation, vilket kan 

definieras som den arbetstillfredsställelse individer upplever på sin arbetsplats. 

Arbetstillfredsställelse kan exempelvis mätas genom att analysera arbetstagarens 

närvaro, om de uppsatta målen uppfylls samt om arbetstagaren i allmänhet kan anses 

arbeta på ett effektivt och produktivt sätt (Schou, 1991). Motiverade medarbetare är 

kreativa, produktiva och villiga att göra det lilla extra för företaget. Omotiverade 

medarbetare däremot är inte särskilt kreativa eller produktiva, och gör endast minsta 

möjliga ansträngning (Amabile, 1993). 

  Även om individer i hög utsträckning motiveras på olika sätt finns ett flertal 

teorier och studier som visar vilka medel som generellt sett kan användas. 

Motivationsteorier kan indelas i två kategorier; behovsteorier samt kognitiva teorier, 

där den förstnämnda kategorin menar att otillfredsställda behov är den faktor som 

motiverar individer (Wankel, 2009). Inom denna kategori kommer vi inledningsvis 

behandla Abraham Maslows behovshierarki och därefter Frederick Herzbergs 

tvåfaktorteori.          

 Den andra kategorin, kognitiva teorier, menar att motivation snarare är en 
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rationell process, där en individs beteende styrs av förväntningar om att uppnå ett 

visst mål och därmed erhålla en viss belöning (Wankel, 2009). Inom denna kategori 

ämnar uppsatsen först beskriva Victor Vrooms förväntningsteori, därefter Edward 

Decis och Richard Ryans självbestämmande teori.  

 Motivationsfaktorer brukar generellt sett, oavsett kategori av teorier, indelas i 

inre och yttre faktorer, där inre faktorer exempelvis relateras till individens personliga 

tillfredsställelse och intresse av att utföra något, medan yttre faktorer snarare relaterar 

till faktorer utanför individen själv, som exempelvis materiella ting och monetära 

belöningar (Vallerand, 2012). Inre och yttre faktorer påverkar med andra ord 

medarbetares arbetstillfredsställelse, och således kommer motivation i denna uppsats 

att definieras enligt följande; interna och externa faktorer som stimulerar 

arbetstagare till att uppfylla organisationens mål.      

 För att påverka medarbetares beteende så att organisationens och 

arbetstagarens mål samverkar används ofta belöningssystem, vilket beskrivs mer 

ingående nedan.  

2.2 Belöningssystem  
I alla organisationer belönas eller bestraffas de anställda dagligen. Rätt utformat och 

tillämpat på ett medvetet sätt är belöningssystemet ett utmärkt styrmedel.     

(Svensson & Wilhelmson, 1988 s 5) 

 Alla organisationer har någon typ av belöningssystem, oavsett om det är 

medvetet eller omedvetet. Det är ett resultat av en organisations interna kultur, där 

vissa handlingar belönas och andra bestraffas (Svensson & Wilhelmson 1988, s 9). 

Belöningssystem är ett styrinstrument som syftar till att påverka medarbetares 

beteende så att organisationens och arbetstagarens mål samverkar (Anthony & 

Govindarajan, 2007 s 513). För att belöningssystem ska verka som ett effektivt 

styrmedel krävs att de olika belöningarna i systemet är relaterade till organisationens 

grundläggande strategier. Enkelt uttryckt innebär det att medarbetare som beter sig på 

ett sätt som gynnar företaget belönas, medan medarbetare som beter sig på ett sätt 

som missgynnar företaget ”bestraffas”, där bestraffning i detta fall relateras till 

utelämnande av belöning (Frank et al. 2010). 

 Belöningssystem har även andra funktioner, exempelvis är belöningar viktiga 

ur motivationssynpunkt, då de förväntas öka sannolikheten att medarbetare upplever 

högre arbetstillfredsställelse (Anthony & Govindarajan 2007; Svensson & 
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Wilhelmson, 1988). De medarbetare som känner att de gör ett bra jobb och belönas 

för detta kommer alltså finna motivation och arbetstillfredsställelse och därmed göra 

ett ”ännu bättre” jobb. Svensson och Wilhelmson kallar detta för den goda cirkeln, 

där ett ”rätt” utformat belöningssystem alltså påverkar medarbetares beteende på ett 

sätt som förbättrar organisationens resultat, vilket förstärker den goda cirkeln av 

motivation, arbetstillfredsställelse och resultat. Se figur 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Figur 1. Den goda cirkeln (Svensson & Wilhelmsson, 1988 s 64) 

 

Hur bör då en organisation utforma sitt belöningssystem för att motivera medarbetare 

på bästa sätt?         

 Generellt sett finns tre faktorer som är viktiga att ha i åtanke vid utformande 

av belöningssystem. Ett belöningssystem ska uppfattas som rättvist (Svensson, 2001), 

påverkbart och mätbart (Arvidsson, 2005). Grundläggande är också att belöningen 

måste vara relaterad till individens behov och intresse för att få motiverande effekt 

(Anthony & Govindarajan, 2007). En arbetstagare som exempelvis erbjuds 

möjligheten att arbeta hemifrån kommer inte uppfatta detta som en belöning om 

individen i fråga uppskattar att utföra sina arbetsuppgifter på arbetsplatsen, på samma 

sätt som att belöningar i termer av resecheckar inte kommer verka motiverande om 

individen i fråga inte gillar att resa. Forskning visar att anställdas värdering av 

belöningar varierar beroende på civilstånd och ålder (Lundström, 1996). Belöningen 

måste alltså vara eftertraktansvärd för att påverka prestationen.    

 Att belöningssystemet måste uppfattas som rättvist är grundläggande för att 

systemet ska uppfylla sin funktion (Svensson, 2001). Givetvis är det svårt att bedöma 

vad som är rättvist och inte, då det är en högst subjektiv fråga (Svensson 2001, s 22). 

Rättviseaspekten i detta fall kan dock relateras till att utdelning av belöningar och 

Arbetstillfredställelse 

Belönings- 
system 

Resultat Motivation 
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bedömande av prestation ska ske utifrån ”objektiva” grunder. Resultatet ska med 

andra ord vara mätbart, där exempelvis finansiella resultat som ökade intäkter är 

enklare att mäta än icke finansiella resultat som ökad kundtillfredsställelse. Hur 

resultatet mäts påverkar medarbetares uppfattning av hur rättvist det existerande 

belöningssystemet är (Arvidsson, 2005 s 19).     

 Utöver att belöningssystem ska vara rättvist och mätbart måste det även finnas 

en möjlighet för medarbetare att påverka den prestation som utgör grunden för 

belöningen. Att bedömas utifrån kriterier eller mål som inte är påverkbara kommer 

minska motivationen hos arbetstagaren (Arvidsson, 2005 s 21).    

 Ett belöningssystem måste alltså vara rättvist, mätbart och påverkbart för att 

uppfylla sin funktion. Vilka typer av belöningar organisationer i allmänhet använder 

beskrivs nedan. 

2.2.1 Typer av belöningar 
Belöningar kan vara allt ifrån en gåva till en årlig bonus. Vad som är en gåva och hur 

mycket den är värd är något den enskilde individen avgör. Vanligtvis skiljer 

litteraturen mellan inre och yttre, samt immateriella och materiella belöningar. Inre 

belöningar, vilket kan relateras till motivationsavsnittet ovan, handlar om att 

individen ”belönas” genom att finna tillfredsställelse med arbetstillvaron. Yttre 

belöningar handlar istället om externa belöningar som utdelas av andra. För att yttre 

belöningar ska få effekt krävs att belöningen utdelas i direkt relation till utförd 

prestation (Svenson & Wilhelmson, 1988).      

 Lön är en form av yttre, monetär belöning och utgör en grundläggande del i 

varje organisations belöningssystem. Dock visar forskning att fast lön inte har någon 

motiverande effekt, utan snarare uppfattas som en självklarhet. Detta gäller inte enbart 

lön, utan även andra fasta förmåner (Lindblom, 1996). Att erhålla en fast lön i slutet 

av månaden, eller att få betald semester en gång om året är med andra ord ingenting 

som motiverar arbetstagare i deras dagliga arbete.     

 Enligt Lindblom (1996) baseras en arbetstagares lön på tre principer; 

arbetsvärdering, meritvärdering och prestationsvärdering. Där ”svårare” 

arbetsuppgifter, ”bättre” och mer användbara meriter samt högre prestation leder till 

högre lön. De två förstnämnda principerna tillsammans med den fasta lönen utgör den 

så kallade baslönen, medan den sistnämnda utgör den variabla lönen. 
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 Ett variabelt lönesystem består alltså dels av en fast lön och dels av ersättning 

som är relaterad till prestationen. Exempel på typer av monetära ersättningsformer är 

variabel individuell ersättning, vinstdelning, det vill säga ersättning som innebär att 

arbetstagare får ta del av företagets vinst, vilket också kan relateras till aktier, alltså 

ersättning som innebär att arbetstagare erhåller aktier i företaget (Frank et al. 2000).  

 Utöver dessa ersättningsformer nämner Anthony och Govindarajan (2007) 

vidare att även andra fördelar, exempelvis bilar, tjänsteresor, hemhjälp etc. kan 

användas som belöningar. Dock är bilar och årlig bonus vanligtvis exempel på 

belöningar som tillfaller ledningen, snarare än arbetstagare längre ner i den 

hierarkiska organisationsordningen. Dessa medarbetare omfattas snarare av icke-

monetära belöningar som ofta används i det dagliga arbetet. Feedback, verbal 

uppskattning och annan typ av personlig uppmärksamhet har i flera studier visat sig 

ha positiva resultat på arbetstagares motivation och prestation (Anthony & 

Govindarajan, 2007; Lundström, 1996). Studier visar också att medarbetare enbart 

uppfattar monetär ersättning som motiverande till en viss nivå (Pfeffer, 1998; 

Anthony & Govindarajan 2007; Svensson & Wilhelmson, 1988), när denna nivå är 

nådd är det andra, icke monetära faktorer som är mer motiverande, där specifikt 

feedback har visat sig ha positiv påverkan på prestation (Anthony & Govindarajan, 

2007 s 514). Huruvida monetär ersättning är motiverande eller inte är också beroende 

av vilken inställning individer generellt sett har till sitt arbete, Svensson och 

Wilhelmson (1988) indelar dessa inställningar i två typer; instrumentell inställning 

och personlig inställning. Där den förstnämnda inställningen handlar om att individer 

enbart arbetar för monetär ersättning, medan den andra typen av inställning handlar 

om att individer inte enbart arbetar för monetär ersättning, utan också för personlig 

tillfredsställelse (Svensson & Wilhelmson, 1988 s 64).     

 Ett belöningssystem som är utformat på rätt sätt, med belöningar som är 

relaterade till organisationens grundläggande strategier och som är rättvist, mätbart 

och påverkbart kan ha en positiv inverkan på medarbetarnas motivation. Ett 

belöningssystem som däremot inte är rättvist, mätbart och påverkbart kan istället ha 

en negativ inverkan på medarbetarnas motivation (Svensson & Wilhelmson, 1988). 

Nedan beskrivs de potentiella problem samt den kritik som kan riktas mot 

belöningssystem. 
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2.2.2 Kritik mot belöningssystem 
Motiverar belöningar medarbetare? Absolut. De motiverar medarbetare att erhålla 

belöningar (Kohn, 1993 s 62). 

 Det finns ett flertal problem med belöningssystem. Ett av de problem som 

vanligen nämns inom litteraturen är svårigheten att mäta resultat (Paul & Alm, 1991). 

För att belöningssystem ska uppfattas som rättvisa krävs det att medarbetares 

prestationer utvärderas på ett objektivt sätt. Alla medarbetare måste alltså utvärderas 

utifrån samma grunder för att belöningar ska uppnå en motiverande effekt. Objektiva 

grunder kan relateras till enkla, finansiella resultat, där siffror förväntas visa vilka 

medarbetare som presterat ”bra” och därmed är värda en belöning. De medarbetare 

som däremot inte uppfyller dessa kriterier erhåller ingen belöning, och blir möjligen 

ännu mer omotiverade till att prestera och göra ett bra jobb. Istället för att objektivt 

bedöma medarbetare, använder chefer och andra ansvariga, egna preferenser och en 

”subjektiv” bedömning. En subjektiv bedömning skadar inte bara belöningssystem ur 

rättvisesynpunkt, utan också skadar det kopplingen mellan prestation och ersättning 

vilket påverkar medarbetares motivation negativt (Svensson & Wilhelmson, 1988).  

 Att belöningssystem kan påverka medarbetares motivation negativt är något 

som Alfie Kohn (1993) nämner i sin omskrivna artikel Why incentive plans cannot 

work. Kohn presenterar ett teoretiskt ramverk, bestående av sex faktorer, där han 

förklarar varför belöningssystem inte fungerar som incitament ur 

motivationssynpunkt. Han menar att belöningar endast förändrar medarbetares 

”tillfälliga beteende” och inte arbetstagarens interna intresse och engagemang på lång 

sikt. 

 En av de sex faktorer som nämns i artikeln är att belöningar ofta uppfattas som 

bestraffningar om de uteblir eller inte utdelas enligt överenskommelse. Medarbetare 

som exempelvis förväntar sig att erhålla 10 procent mer i lönekuvertet, men som 

enbart erhåller 5 procent ”bestraffas” och blir således omotiverade till att göra ett bra 

jobb. Belöningar kan även skapa rivalitet och skada förhållandet mellan arbetstagare, 

där samarbete och goda finansiella resultat för organisationen i fråga kan påverkas 

negativt. Medarbetare som strävar efter en viss ersättning kan exempelvis manipulera 

data och undangömma uppgifter för att erhålla en specifik belöning.  

 Vidare nämner Kohn att yttre belöningar undervärderar medarbetares 

genuina intresse av att utföra en viss arbetsuppgift. Yttre belöningar kan aldrig 
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förändra medarbetares inre motivation, då inre motivation är något som enbart kan 

skapas av individens egna, interna, intressen.  

 Det ska dock nämnas att yttre belöningar och dess funktion ur 

motivationssynpunkt måste sättas i relation till den enskilde individen och till vilket 

yrke som diskuteras. Medarbetare med instrumentell inställning, det vill säga de som 

enbart arbetar för monetär ersättning, förväntas också i högre grad motiveras av 

pengar än de som har personlig inställning (Svensson & Wilhelmson, 1988 s 64). 

Inställningen varierar givetvis utifrån vilket yrke vi har som utgångspunkt, där studier 

visar att yrken högre upp i yrkeshierarkin oftast verkar som motiverande och 

tillfredsställande ”i sig själva” (Svensson & Wilhelmson, 1988 s 65).  

 Det finns delade meningar kring belöningssystem och dess funktion, där vissa 

menar att ”rätt” utformade belöningssystem kan påverka medarbetares motivation 

positivt (Svensson & Wilhelmson, 1988; Anthony & Govindarajan, 2007), medan 

andra menar det motsatta (Kohn, 1993). Nedan beskrivs fyra olika teorier, vilka 

vidare beskriver begreppet motivation och hur medarbetare kan motiveras. 

 

2.3. Behovsteorier 

2.3.1 Maslows behovshierarki 
Maslows behovsteori är en utav de mest inflytelserika motivationsteorierna. I teorin är 

sambandet mellan behov och motiv det centrala begreppet där individens behov 

motiverar denne till att utföra en bestämd handling. Individen antas ha fem 

grundläggande behov vilka rangordnas i en behovshierarki. Hur motiverad individen 

är bestäms av hur dessa behov i den bestämda rangordningen är uppfyllda. En individ 

kan inte nå en högre nivå i hierarkin såvida ett behov på en lägre nivå inte är uppfyllt. 

För att individens beteende ska kunna påverkas behöver således de olika stegen och 

behoven i hierarkin uppfyllas (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Pyramiden består av 

fysiologiska behov, trygghetsbehov, sociala behov, behovet av erkännande samt 

behovet av självförverkligande rangordnat nerifrån och upp, se figur 2. När ett behov 

är uppfyllt kan alltså individen ta steget upp till nästa nivå för att nå en högre grad av 

tillfredsställelse (Hansen et al. 2010).  

 Maslows pyramid kan ses som ett skift från yttre faktorer på de lägre nivåerna 

till inre faktorer på de högre nivåerna. Yttre faktorer är kopplat till att man får något 

för att utföra ett arbete såsom till exempel högre lön, befordran eller förmåner. Lönen 
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Sociala	  behov	  

Vänskap,	  kärlek,	  sociala	  relationer	  
	  

Trygghetsbehov	  	  
Hälsa,	  anställning,	  social	  stabilitet,	  

	  
Fysiologiska	  behov	  
Sömn,	  mat,	  vatten	  

	  

kan till exempel uppfylla det fysiologiska behovet så att individen har möjlighet till 

betala för en bostad och få tak över huvudet. Inre belöningar kan till exempel röra 

individens egen känsla av att göra något bra eller att utvecklas som människa. 

Exempelvis kan individens behov av erkännande uppfyllas på arbetsplatsen genom att 

individen får beröm för sitt utförda arbete (Jacobsen & Thorsvik, 2014).  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Maslows behovshierarki (uppsatsförfattarnas egenskapade figur) 

2.3.2 Herzbergs tvåfaktorteori 
Teorin har legat till grund för dagens moderna forskning kring motivation och belyser 

relevansen av trivsel på arbetsplatsen. Den studie Herzberg gjorde år 1960 visade att 

tillfredsställelse och trivsel är två skilda komponenter, och inte varandras motsatser. 

Ett generellt antagande som existerade vid denna tidpunkt var att om man ändrade på 

ett förhållande som gjorde de anställda missnöjda, genom att man till exempel höjde 

lönen, ökade trivseln vilket motiverade de anställda i en högre utsträckning och 

således bidrog detta till en högre prestation. Den studie som genomfördes visade att 

förändringen i lön bidrog till att de anställda inte vantrivdes på arbetsplatsen men 

däremot bidrog det inte till att de blev nöjda och motiverade med ökad prestation som 

följd (Jacobsen & Thorsvik, 2014).  

 De faktorer som istället bidrar till tillfredsställelse och motivation är relaterade 

till hur arbetsuppgifterna är utformade, medan vantrivsel och otillfredsställelse beror 

på faktorer såsom arbetsmiljö och hur de anställda behandlas. De förhållanden som är 

knutna till arbetstillfredsställelse benämns motivationsfaktorer vilka är de inre 

Behov	  av	  erkännande	  	  
	  	  	  	  	  Feedback,	  beröm	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Själv-‐	  
förverkligande	  
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faktorer som motiverar anställda till bättre prestationer. Det kan röra sig om faktorer 

såsom utveckling på arbetsplatsen, att arbetsuppgifterna är intressanta och att den 

anställde känner ett eget ansvar över sina arbetsuppgifter. De faktorer som är knutna 

till vantrivsel benämns hygienfaktorer vilka beror på arbetsmiljön det vill säga yttre 

faktorer. Dessa faktorer innefattar till exempel lön, status, arbetstrygghet och den 

personalpolitik som råder, se figur 3. Motivationsfaktorerna kan skapa trivsel om de 

existerar men behöver däremot inte skapa vantrivsel om de inte finns. Intressanta 

arbetsuppgifter ger nöjda medarbetare medan det motsatta leder till att de anställda 

inte är nöjda, men de behöver inte känna vantrivsel. Likaså gäller för 

hygienfaktorerna, de kan skapa vantrivsel om de saknas men de behöver däremot inte 

leda till trivsel om de finns. Dåliga arbetsförhållanden skapar vantrivsel men goda 

arbetsförhållanden skapar inte trivsel (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

 Teorin skiljer således på de faktorer som skapar tillfredsställelse och motiverar 

medarbetarna, och de som skapar missnöje och vantrivsel. Anställda blir inte nöjda 

och motiverade bara för att företaget ändrar på ett förhållande som skapar vantrivsel 

utan det är endast förändringar i arbetsuppgifterna som kan främja trivsel och 

motivation hos medarbetarna då individen motiveras av inre faktorer såsom ökat 

ansvar, personlig utveckling och avancemang (Herzberg, 1968).  

Figur 3. Herzbergs motivations-och hygeinfaktorer (uppsatsförfattarnas egenskapade figur) 

	  

Hygienfaktorer	  
	  
• Lön	  och	  andra	  förmåner	  
• Personaladministration	  
• Goda	  arbetsrelationer	  
• Säkerhet	  på	  arbetsplatsen	  
• Arbetsförhållanden	  

	  
Om	  dessa	  faktorer	  är	  tillfredsställda	  

resulterar	  det	  i…	  
	  

• Tillfredsställelse,	  ej	  motivation	  
	  
	  

Motivationsfaktorer	  
	  
	   • Personlig	  tillfredsställelse	  

• Erkännande	  
• Utmanande	  arbetsuppgifter	  
• Ansvar	  
• Befordran	  

	  
Om	  dessa	  faktorer	  är	  tillfredsställda	  

resulterar	  det	  i…	  
	  

• Tillfredsställelse	  
• Motivation	  
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2.4 Kognitiva teorier 

2.4.1 Förväntningsteorin 
Teorin belyser att arbetsprestationen bestäms av de valenser och förväntningar som är 

associerade med att en individ utför en viss handling som anses viktig för individen. 

Det finns således en koppling mellan en individs beteende och handlingens 

konsekvenser, det vill säga det finns en förväntan från individens sida att om denne 

beter sig på ett visst sätt kommer detta utmynna i ett specifikt resultat (Behling & 

Starke, 1973). I praktiken innebär det att den anställde motiveras till att anstränga sig i 

en högre grad om denne vet att det utmynnar i någon form av belöning, såsom till 

exempel en bonus eller en löneökning. Belöningen leder då till att den anställde har 

uppfyllt sina personliga mål.  

 Teorin förklarar varför många anställda inte är motiverande och endast utför 

minsta möjliga ansträngning. Detta fastställs genom fokus på tre olika relationer som 

anses vara relevanta ur motivationsaspekt. Den första relationen är sambandet mellan 

ansträngning och prestation vilken innefattar sannolikheten att en given mängd 

ansträngning leder till att man utför en prestation. Om individen tror att en högre 

ansträngning inte kommer löna sig finns inget incitament för individen att anstränga 

sig mer vilket denne då undgår att göra.  Den andra relationen belyser sambandet 

mellan prestation och belöning vilket innefattar den grad av prestation som kommer 

leda till ett visst resultat. Individen behöver se att den belöning som ges härleds just 

från att denne utfört en viss prestation. Ofta belönas individer för andra faktorer 

såsom att man är samarbetsvillig vilket gör att systemet uppfattas som svagt då 

belöningen inte hör samman med faktisk prestation. Därför anstränger sig inte den 

anställde mer än vad som är nödvändigt eftersom att denne ändå inte belönas för de 

prestationer denne har utfört. Det sista sambandet är relationen mellan belöning och 

personligt mål vilket anger den grad av tillfredställelse en belöning tillför en individ 

så att denne känner att personliga mål och behov är uppfyllda. I praktiken kan de 

innebära att en anställd arbetar hårt för att bli befordrad men istället får en 

löneförhöjning eller att den anställde förväntar sig nya och spännande arbetsuppgifter 

men istället får muntligt beröm. Därför behöver belöningen vara skräddarsydd för den 

anställde för att det ska ge någon effekt. En anställds förväntningar behöver inte 

stämma överens med en annan anställds förväntningar varav de kan ge olika påverkan 

på individers motivation. Dock kan det vara problematiskt med individanpassade 

belöningar ur organisationens synvinkel (Hansen et al. 2010).  
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2.4.2 Självbestämmande teorin 
Självbestämmande teorin grundar sig på teorin kognitiv utvärderingsteori vilken 

identifierar tre olika förhållanden hos en individ vilka om de är uppfyllda, anses 

motivera denne till att utföra en handling. Det första behovet är kompetens vilket 

avser behovet av att individen stimuleras av att utföra utmanade arbetsuppgifter. 

Individen söker också att uppnå önskvärda resultat och mål vilket motiverar individen 

om behovet är uppfyllt. Det andra behovet är självbestämmande, autonomi, vilket 

innebär behovet av att en individ känner av att denne har inflytande och en förmåga 

att själv bestämma över sin arbetsprocess. Individen har en önskan om att själv få 

styra över sina handlingar och de arbetsuppgifter individen utför. Det sista behovet är 

individens önskan om att känna meningsfullhet, det vill säga att de handlingar 

individen utför är betydelsefulla, sett från eget intresse. Om dessa behov inte är 

uppfyllda minskar individens inre motivation (Deci, 2005).  

 Centrala begrepp inom teorin är inre och yttre motivation vilka hävdas är 

faktorer som påverkas av varandra. Yttre faktorer såsom till exempel materiella 

belöningar, deadlines och utvärderingar anses tränga ut en individs inre motivation då 

individens eget intresse i att utföra en viss handling påverkas negativt av den yttre 

faktorn. Detta förklaras av att individen känner att denne förlorar kontroll över sitt 

eget beteende och vid minskad kontroll minskar den inre motivationen. En materiell 

belöning flyttar individens fokus från intresset i att utföra själva uppgiften till att  

belöningen. Det har också visat sig att materiella belöningar och andra yttre faktorer 

såsom konkurrens kan vara skadliga för en individs kreativitet och förmåga till 

problemlösning vilket då har berott på att den inre motivationen minskat (Deci, 2005).  

 Självbestämmande teorin går steget längre och berör fler faktorer än endast 

inre och yttre motivation. Teorin skiljer på amotivation och motivation, där 

amotivation innefattar avsaknad av intentioner för en individ att agera medan 

motivation skapar intentioner hos en individ till att utföra en handling. Vidare kan 

motivationen variera i den grad av autonomi respektive kontroll då individen kan 

internalisera yttre motivation vilket innebär att individen införlivar andras tanker, 

värderingar och reaktionssätt i den egna personen. På så sätt upplevs motivationen 

som mer autonom. Känslan av att vara kontrollerad, att individen agerar under press, 

bestämmer också dem grad av yttre motivation som individen tar till sig.  

 Förhållandet mellan inre och yttre motivation samt autonom och kontrollerad 

motivation beskrivs i olika stadier i internaliseringsprocessen. Teorin postulerar ett 
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kontinuum vilket går från amotivation, vilket är avsaknad av självbestämmande, till 

inre motivation, vilket är självbestämmande. Mellan dessa finns fyra olika typer av 

motivation; extern reglering, introjekterad reglering, identifierad reglering och 

integrerad reglering. Extern reglering innebär att individens motivation regleras 

genom externa belöningar och bestraffningar. Till exempel kan det innebära att 

individen endast arbetar med anledning av den monetära belöningen. Introjekted 

reglering är en reglering som individen internaliserat men ännu inte accepterat. 

Individen kontrolleras av regleringen och utför arbetet för att känna sig värdig eller 

för att undvika skuldkänslor. Identifierad reglering innebär att individens beteende är 

mer kongruent med dennes personliga mål och blir således mer självbestämmande. 

Integrerad reglering är den högsta graden av internalisering och individen agerar då 

autonomt och individens beteende är en integrerad del av individen (Deci, 2005).   
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2.5 Sammanfattning och kritik mot teorierna 

De mest centrala delarna av respektive teori, samt den kritik (Jacobsen & Thorsvik, 

2014) som generellt sett riktas mot de olika teorierna är sammanställt i tabell 1 nedan: 
	  
	   	   	   	   	  	  	  Faktorer	  som	  skapar	  motivation	   	  	  Kritik	  
	  
	  
Maslows	  behovshierarki	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Herzbergs	  tvåfaktorteori	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Vrooms	  förväntningsteori	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Ryan	  och	  Decis	  	  
Självbestämmande	  teori	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Tabell 1. Uppsatsförfattarnas sammanställning över teorierna  
	  

Individer	  har	  fem	  behov,	  vilka	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
rangordnas	  i	  en	  hierarki,	  där	  behov	  
längre	  ner	  i	  hierarkin	  måste	  
tillfredsställas	  innan	  högre	  behov	  
kan	  tillfredsställas.	  Lägre	  behov	  kan	  
uppnås	  genom	  yttre	  belöningar,	  medan	  
högre	  behov	  relateras	  till	  inre	  belöningar.	  
Otillfredsställda	  behov	  är	  den	  motiverande	  
faktorn.	  
	  
	  
	  
	  
Skiljer	  på	  motivationsfaktorer	  och	  
hygienfaktorer,	  där	  de	  förstnämnda	  	  
faktorerna	  ex.	  är	  relaterade	  till	  eget	  
ansvar	  och	  engagerade	  arbetsuppgifter,	  	  
vilka	  ger	  en	  inre	  tillfredsställelse	  och	  	  
motivation.	  Hygienfaktorer	  är	  relaterade	  
till	  yttre	  faktorer	  som	  lön	  och	  arbetsmiljö,	  	  
vilka	  inte	  skapar	  motivation,	  men	  behöver	  
tillfredsställas	  för	  att	  inte	  skapa	  missnöje.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Förväntningar	  om	  att	  viss	  prestation	  	  
kommer	  ersättas	  på	  ett	  sätt	  som	  	  
arbetstagaren	  värdesätter	  är	  vad	  som	  
skapar	  motivation.	  Arbetstagare	  motiveras	  
till	  att	  anstränga	  sig	  mer	  om	  denne	  vet	  att	  
ansträngningen	  utmynnar	  i	  en	  belöning	  	  
som	  denne	  värderar,	  exempelvis	  bonus	  	  
eller	  löneökning.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Tre	  förhållanden	  måste	  vara	  uppfyllda	  för	  	  
att	  en	  individ	  ska	  uppleva	  motivation;	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
kompetens,	  självbestämmande	  och	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
meningsfullhet.	  Skiljer	  på	  inre	  och	  yttre	  
motivation,	  där	  teorin	  hävdar	  att	  yttre	  
motivation,	  som	  exempelvis	  materiella	  	  
belöningar,	  tränger	  ut	  inre	  motivation,	  	  
det	  vill	  säga	  genuint	  intresse	  av	  att	  utföra	  
vissa	  arbetsuppgifter.	  
	  
	  

	  
Teorin	  har	  inte	  fått	  empiriskt	  
stöd,	  och	  det	  finns	  inget	  
”vetenskapligt	  bevis”	  för	  att	  
individer	  har	  fem	  behov	  och	  att	  
de	  rangordnas	  i	  en	  speciell	  
hierarki.	  Individer	  är	  olika,	  har	  
olika	  behov	  och	  motiveras	  
generellt	  sett	  av	  olika	  faktorer.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Oklart	  om	  faktorerna	  kan	  indelas	  
i	  motivationsfaktorer	  och	  
hygienfaktorer,	  då	  individer	  har	  
en	  förmåga	  att	  lägga	  skulden	  på	  
omgivningen	  och	  yttre	  faktorer	  
när	  det	  går	  dåligt	  
(hygienfaktorer),	  medan	  
individer	  har	  en	  förmåga	  att	  ta	  åt	  
sig	  äran	  och	  relatera	  detta	  till	  
inre	  faktorer	  när	  det	  går	  bra	  
(motivationsfaktorer).	  
	  
	  
	  
	  
Kritik	  riktas	  mot	  teorins	  
trovärdighet,	  då	  den	  ej	  fått	  
empiriskt	  stöd.	  Undersökningar	  
har	  utförts	  på	  olika	  individer	  och	  
således	  uppstår	  svårigheter	  vid	  
mätning	  och	  jämförelse	  av	  olika	  
individers	  ansträngning.	  För	  att	  
belöningar	  ska	  ge	  motiverande	  
effekt	  måste	  belöningarna	  vara	  
anpassade	  till	  den	  enskilde	  
arbetstagaren	  vilket	  är	  svårt	  i	  
praktiken.	  
	  
	  
Svårt	  att	  implementera	  
strategier	  där	  arbetstagaren	  har	  
full	  möjlighet	  att	  kontrollera	  sina	  
arbetsuppgifter,	  monetära	  
belöningar	  är	  enklare	  att	  
implementera.	  Många	  individer	  
arbetar	  enbart	  för	  den	  monetära	  
ersättningen	  och	  inte	  av	  genuint	  
intresse.	  
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2.6 Tvåfaktorteorin – studiens utgångspunkt 
Det teorier som ingår i den teoretiska referensramen belyser alla hur centralt inre 

motivation är, där intressanta arbetsuppgifter, utökat ansvar och möjligheter för 

individuell utveckling betonas. Ett flertal studier visar även att yttre faktorer såsom 

immateriella belöningar, som exempelvis feedback och individuell uppskattning, har 

hög motiverande effekt (Anthony & Govindarajan, 2007; Lundström, 1996), i 

jämförelse med monetär ersättning som enbart är motiverande till viss grad (Pfeffer, 

1998; Anthony & Govindarajan 2007; Svensson & Wilhelmson, 1988).  

 Belöningarna som används, oavsett om de är inre eller yttre belöningar, 

materiella eller immateriella, syftar bland annat till att positivt påverka medarbetares 

motivation (Svensson & Wilhelmson, 1988).  

 Tvåfaktorteorin har i denna studie använts som utgångspunkt för den 

empiriska undersökningen då både Malows behovshierarki samt förväntningsteorin 

kritiseras för svårigheten med att empiriskt kunna testas. Självbestämmande teorin 

kritiseras för svårigheten att implementeras i praktiken eftersom att det i många yrken 

finns arbetsuppgifter som behöver utföras oavsett om arbetstagaren finner det 

intressant eller inte. Tvåfaktorteorin belyser även i störst grad de faktorer som är 

relevanta för vad denna studie ämnar undersöka och de faktorer som berör inre och 

yttre motivation är tydligt presenterade. Dessutom ansågs teorin vara mest lämpad i 

förhållande till den miljö som präglar den organisation där teorin testades.  

 De förhållanden som leder till ökad motivation, med utgångspunkt från 

tvåfaktorteorin, beror både på hygienfaktorer, det vill säga yttre faktorer såsom lön, 

samt motivationsfaktorer som härleds från inre faktorer som främjar 

arbetstillfredsställelse. Hygienfaktorer skapar vantrivsel om de saknas, men inte 

trivsel om de finns medan motivationsfaktorer skapar trivsel om de finns, men inte 

vantrivsel om de saknas. Alltså är exempelvis en god lön viktig för att arbetstagare 

inte ska uppleva missnöje, men samtidigt motiverar inte yttre faktorer, hygienfaktorer, 

individer till att göra ett ”bättre jobb”. Motiverad blir individen däremot av inre 

faktorer såsom intressanta/utmanande arbetsuppgifter samt möjligheten till 

avancemang. Om uppgifterna inte är intressanta minskar alltså individens motivation 

men utan att denne känner sig missnöjd. Saknas möjligheten till avancemang upplever 

arbetstagaren inte vantrivsel, men däremot en avsaknad av motivation.   

 Uppsatsen kommer alltså främst utgå ifrån tvåfaktorteorin, där intervjuerna 

ämnar undersöka huruvida motivation kan härledas ifrån motivationsfaktorer och 
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hygienfaktorer. Utöver tvåfaktorteorin ämnar uppsatsen även undersöka vilken 

betydelse avdelningens belöningssystem har ur motivationssynpunkt. En översiktsbild 

av uppsatsens teoretiska visas i figur 4. De variabler som använts för att mäta 

motivationsfaktorer, hygienfaktorer samt belöningssystem och hur uppsatsen 

sammankopplar teori med empiri beskrivs mer ingående i metodavsnittet nedan. 

	  
	  
	  

 

 
	  
	  
	  
	  
Figur 4. Uppsatsförfattarnas egenskapade modell 
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3. Metod  

Detta avsnitt ämnar beskriva studiens undersökningsmetod, där de vetenskapliga 

utgångspunkterna för de valda tillvägagångssätten diskuteras. Inledningsvis beskrivs 

den generella undersökningsmetoden, därefter hur datainsamlingen av källor har 

genomförts och slutligen följer ett avsnitt om hur insamlad data har analyserats. 

3.1 Val av ansats 
För att undersöka hur organisationer inom banksektorn motiverar sina anställda har en 

kvalitativ fallstudie genomförts, där arbetsmotivation har analyserats via intervjuer 

med chefer och anställda vid Nordeas kundtjänstavdelning i Uppsala. Anledningen till 

att studien tagit sin utgångspunkt på Nordea, och specifikt inom bankens kundtjänst är 

bland annat för att vi haft möjligheten att utföra studien där då båda uppsatsförfattarna 

är deltidsanställda inom denna avdelning. 

 En annan anledning till varför vi valde just banksektorn är för att motiverade 

medarbetare som uppfyller organisationens mål, det vill säga presterar och levererar 

de resultat organisationen eftersträvar, är särskilt viktigt inom en sektor som 

banksektorn, där alla banker i princip konkurrerar på samma grunder. De kan inte, 

som andra organisationer, konkurrera med priset på samma sätt, de konkurrerar 

snarare med den service dess medarbetare erbjuder. Kvalitativ service är 

grundläggande för att kunder ska erhålla en positiv upplevelse och därmed stanna 

kvar inom den specifika banken.  

 Att undersöka hur banker motiverar sina anställda och om de anställda 

uppfattar dessa metoder som motiverande är således intressant att erhålla djupare 

förståelse för, då medarbetares motivation och prestation är så pass avgörande. 

Motiverade medarbetare är i synnerhet viktiga inom bankers kundtjänstavdelningar, 

då dessa i högst utsträckning kommer i kontakt med bankens kunder. I denna studie 

används begreppen medarbetare, anställd och arbetstagare synonymt.  

 Motivation är ett komplext begrepp, och för att undersöka detta fenomen har 

en kvalitativ studie genomförts, då dessa studier, till skillnad från kvantitativa, ger 

möjligheten att tolka och beskriva individers handlingar och perceptioner på djupet 

(Ahrne, 2011). Motivation är ett fenomen som kan uppfattas på olika sätt beroende på 

vilken individ eller vilka förutsättningar vi utgår ifrån. Valet av den kvalitativa 

ansatsen är alltså relaterat till möjligheten att analysera arbetstagares olika uppfattning 

och syn på verkligheten.  Det är således en explorativ studie, där fokus varit att 



     
 

  20 

undersöka vad som driver motivation i den specifika kontexten. Enligt Robson (2002) 

är explorativa studier lämpliga då man vill förstå ett problem på djupet, där 

semistruktuerade intervjuer med fördel kan användas som datainsamlingsmetod. 

 Materialet till denna studie har dels insamlats genom litteraturundersökning, 

och dels genom semistruktuerade intervjuer, där data därefter kritiskt analyserats. 

 Undersökningen har främst utgått ifrån en deduktiv ansats, där diverse teorier 

och begrepp har ”testats” mot verkligheten genom de observationer som gjorts i 

intervjuerna (Bryman, 2013). Samtidigt finns vissa inslag av den induktiva ansatsen, 

då studien är kvalitativ med semistruktuerade intervjuer, där materialet och 

observationerna kan användas som underlag för skapandet av ”nya” teoribildningar 

(Eriksson & Widersheim Paul, 1997). 

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Informationssökning 
Dokumenterad sekundärdata används ofta tillsammans med primärdata då dessa 

källor ofta utgör ett centralt underlag för att kunna besvara uppsatsens frågeställning 

(Saunders et al. 2009 s 258). För att erhålla djupare förståelse inom ämnesområdet har 

vi i vår teoretiska referensram inhämtat sekundärdata från litteratur, såsom tryckta 

läroböcker, samt vetenskapliga artiklar från etablerade tidskrifter som Harvard 

Business Review och Human Resource Management Review. Uppsatsen har även 

utgått ifrån erkända motivationsteorier, där främst Herzbergs tvåfaktorteori använts 

som underlag för studiens insamling av primärdata. 

3.2.2 Intervjuernas tillvägagångssätt 
Insamling av primärdata har skett genom semistruktuerade intervjuer med  

åtta anställda och tre chefer vid Nordeas kundtjänstavdelning i Uppsala. Anledningen 

till att data samlats in genom semistruktuerade, snarare än strukturerade 

intervjumetoder är för att denna typ av metod är mest lämplig för kvalitativa och 

explorativa studier (Saunders et al. 2009, s 324). Semistruktuerade intervjuer kan, till 

skillnad från andra intervjumetoder, skapa möjligheten till djupare förståelse för 

underliggande faktorer. En djupare förståelse kan erhållas då det finns möjlighet att 

ställa följdfrågor och tydliggöra begrepp vilket minskar risken för missförstånd 

(Silverman, 2007). Att få möjligheten att tydliggöra begrepp stärker studiens validitet.

 I strukturerade intervjuer ställs alltid exakt samma frågor, i samma följd och 

med fördel i samma tonläge, något som förstärker studiens reliabilitet (Saunders et al. 
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s 320). Enkäter används ofta i dessa metoder, något vi bedömde som olämpligt för 

denna studie, då vikten av att kunna ställa följdfrågor var avgörande för att kunna 

besvara studiens syfte. Fördelen med enkäter är dock att fler respondenter kan delta, 

och således stärks den externa validiteten, alltså studiens generaliserbarhet (Saunders 

et al. s 335). Samtidigt visar också studier att respondenter som deltar i enkätstudier är 

mindre villiga att lämna ut känslig information och besvara frågor på ett ”tillförlitligt 

sätt”, då de inte känner förtroende för hur svaren kommer användas (North et al. 

1983). Denna studie har behandlat ett flertal känsliga frågeställningar, där 

respondenterna bland annat tillfrågats om personlig tillfredsställelse på arbetsplatsen. 

Enligt Ghauri och Grønhaug (2005) är det viktigt att respondenterna känner 

förtroende för hur insamlad data kommer användas. Utan förtroende kan partiska svar 

som gynnar organisationen eller arbetstagaren ifråga lämnas. För att förstärka studiens 

validitet och möjligheten till att erhålla svar som faktiskt speglar verkligheten har 

respondenterna i denna studie erbjudits anonymitet.  

3.2.3. Förberedelse av intervjuer 
Vanligtvis har inte semistruktuerade intervjuer förutbestämda frågor, utan snarare 

generella områden som behandlas under intervjuerna (Saunders et al. 2009 s 321). Vi 

valde att förbereda ett antal frågor innan intervjuerna för att materialet på förhand 

skulle kunna skickas till respondenterna. Detta gav dem möjligheten att förbereda sig 

och eventuellt ta med dokument eller liknande som behövdes för att styrka svaren. 

Anledningen till att vi valde att förbereda frågor kan relateras till syftet att förstärka 

studiens validitet och reliabilitet. Att utgå ifrån ett bestämt antal frågor kan till 

exempel underlätta om andra forskare vill genomföra samma studie, då sannolikheten 

för att de ska komma fram till samma resultat ökar (Robson 2002).    

 En annan aspekt som enligt Saunders et al (2009) är viktig att ha i åtanke 

innan intervjuerna genomförs är kunskap om den kontext som studeras. Med djupare 

förståelse finns möjligheten att ställa relevanta följdfrågor och även be om 

tydliggörande av begrepp, vilket stärker studiens validitet (Saunders et al. 2009 s 

328). Uppsatsförfattarnas respektive anställning och kunskap om arbetsplatsen kan ha 

styrt hur materialet analyserats, vilka intervjufrågor som ställts samt hur resultatet 

tolkats. Möjligen kan de chefer som intervjuats inte velat avslöja viss information, 

vilket kan ha bidragit till en snedvridning av resultatet. Samtidigt kan ett personligt 

band till intervjurespondenterna medfört ökad grad av tillit, och därmed förtroende av 
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att dela med sig av känslig information (Robson, 2002). Dessa aspekter har funnits i 

åtanke, och vi har således försökt utföra alla intervjuer på ett konsekvent sätt, där vi 

exempelvis på förhand bestämde vem som skulle intervjua, vem som skulle föra 

noteringar samt i vilken lokal intervjuerna skulle hållas. Intervjuerna utgår ifrån 

samma förutsättningar i syfte att upprätthålla en reliabilitet.     

 När de praktiska faktorerna förberetts fortsatte arbetet med intervjufrågorna, 

vilka i sin helhet presenteras i bilaga 1 och bilaga 2.  Vi valde att anpassa frågorna 

beroende på om de ställdes till chefer eller arbetstagare, men alla frågor grundar sig 

på Herzbergs motivationsfaktorer och hygienfaktorer, se tabell 2 nedan: 

 

Tabell 2. Operationalisering av variabler (Uppsatsförfattarnas egenskapade tabell) 
 

Frågorna ämnade ”mäta” motivation, det vill säga inre och yttre faktorer som 

stimulerar arbetstagare till att uppfylla organisationens mål, där inre faktorer som 

tidigare nämnt är relaterade till motivationsfaktorer medan yttre faktorer är relaterade 

till hygienfaktorer. Belöningssystem inkluderades även, då både inre och yttre 

belöningar kan ha en positiv effekt på medarbetares motivation.   

 Frågorna var således anpassade för att dels undersöka respondenternas 

uppfattning om huruvida de upplevde sig motiverade, och dels vad de personligen 

ansåg behövde utvecklas i arbetsmiljön för att den personliga motivationen skulle 

öka. Frågorna är öppna, det vill säga utan givna svarsalternativ som ”ja” och ”nej”.  

Öppna frågor är generellt sett bättre än slutna frågor, då de inte påverkar och ”styr” 

respondenterna i samma utsträckning (Easterby Smith et al. 2008). Av medvetna skäl 

försökte vi även undvika teoretiska begrepp eftersom respondenterna möjligtvis inte 

hade den förståelse som krävdes för att besvara frågorna på ett ”korrekt” sätt 

(Easterby Smith et al. 2008; Ghauri & Grønhaug 2005). Något annat vi också tog i 

beaktande vid utformningen av frågorna var att vi inledde intervjuerna med 

Undersökningsområde   Motivation;	  interna och externa faktorer som stimulerar arbetstagare till att uppfylla organisationens                         
   mål    	  
	  
Variabler	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Motivationsfaktorer	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hygienfaktorer	  	  	  
	  
Mäts	  via	  frågor	  om:	  	  	  	  	  	  	   • Arbetsuppgifter	  

• Prestation	  

• Utvecklingsmöjligheter	  

• Ansvar	  

• Arbetsmiljö	  

• Lön	  

• Arbetsförhållanden	  

	  	  Belöningssystem	  

• Prestation	  

• Utformning	  av	  

system	  
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bakgrundsfrågor för att visa intresse för den specifike respondenten. Syftet med att 

först ställa bakgrundsfrågor var att respondenterna skulle ha tid att uppbygga tillit, 

och därmed våga dela med sig av känslig information, något som enligt Healey och 

Rawlinson (1994, s 138) förbättrar studiens validitet. 
 

3.2.4 Urvalsstrategi  

Anledningen till att fallstudien utfördes på Nordea, var dels för att vi som tidigare 

nämnt hade möjligheten att utföra studien där och dels för att Nordea är en av 

Sveriges och Nordens största finansiella koncerner. Även om syftet med kvalitativa 

studier inte är generaliserbarhet (Saunders et al. 2009 s 126), så ville vi utföra studien 

på en väletablerad bank, då resultaten från den empiriska undersökningen i större 

utsträckning kunde generaliseras till att omfatta motivation inom banksektorn, snarare 

än om studien hade utförts på en lokal bank, då skulle resultaten möjligen inte kunna 

generaliseras i samma grad.  Vi har alltså gjort ett antagande om att Nordea är en bank 

som representerar hur banker i allmänhet arbetar för att motivera sina anställda.  

 Utifrån studiens syfte valde vi ut diverse nyckelinformanter som vi ansåg 

besitta relevant erfarenhet och kunskap. Då båda uppsatsförfattarna är anställda på 

avdelningen ansåg vi att denna urvalsstrategi var lämplig, med tanke på att vi visste 

vilka kvaliteter som behövdes för att vi skulle kunna besvara studiens frågeställning. 

Denna strategi är lämplig för kvalitativa studier, (Denscombe 2009, s 37), dock kan 

den påverka studiens validitet negativt.       

 De kriterier vi utgick ifrån var att vi ville utföra elva intervjuer, dels två 

intervjuer med teamchefer, en intervju med enhetschefen samt åtta intervjuer med 

arbetstagare. Anledningen till att vi ville intervjua både chefer och anställda var för att 

erhålla en mer nyanserad bild av situationen. Om vi enbart hade analyserat fallet ur ett 

perspektiv skulle vi möjligen inte förstå helheten i den kontext som studerades. En 

översiktsbild av studiens intervjurespondenter visas nedan: 

 

 

 

 

    

Chef	  A	  
Position:	  Enhetschef	  

Chef	  B	  
Position:	  
Teamchef	  1	  
	  

Chef	  C	  
Position:	  
Teamchef	  2	  

	  	  	  	  	  	  Resp.1	  	  	  	  	  Resp.	  2	  	  	  	  	  Resp.	  3	  	  	  	  Resp.	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Resp.	  5	  	  	  Resp.6	  	  	  	  Resp.7	  	  	  	  	  Resp.	  8	  

Figur 5. Översikt över intervjurespondenterna (Uppsatsförfattarnas egenskapade figur) 
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 Vidare ville vi intervjua lika många män som kvinnor, med det enda kravet att 

de skulle arbeta heltid och arbetat minst ett år. Anledningen till att vi intervjuade lika 

många män som kvinnor och inte exempelvis begränsade urvalet till att enbart studera 

kvinnor i en specifik ålder var för att vi ville uppnå en heterogenitet bland 

respondenterna. Att uppnå en viss variation är även något som Trost (2007) betonar, 

då resultatet från en undersökning med ett sådant urval med större sannolikhet kan 

uppvisa en representativ bild för hur arbetstagare inom banksektorn generellt sett 

motiveras. Vi valde även att intervjua respondenter från olika arbetsteam för att 

erhålla en mer generaliserad bild. Givetvis kan man ifrågasätta om elva intervjuer från 

en bank kan vara representativt. Det kan finnas andra arbetssätt inom andra 

avdelningar på Nordea samt inom andra bankers kundtjänstavdelningar, och således 

kan andra slutsatser nås vid genomförande av studie på en annan arbetsplats. Elva 

intervjuer är även, i relation till kundtjänstavdelningens omfattning, ett relativt fåtal 

antal intervjuer, då det totalt sett jobbar hundranittio personer inom avdelningen, där 

cirka sextio arbetar heltid och hundratrettio personer deltid. Samtidigt bedömde vi, 

utifrån vår kunskap, att elva intervjuer var tillräckligt för att uppnå studiens syfte.  

 Patton (2002) beskriver även att det inte finns någon specifik tumregel för hur 

många respondenter som måste ingå i en undersökning, utan att urvalet är beroende 

av studiens syfte. Vidare upplevde vi även en teoretisk mättnad efter den elfte 

intervjun, det vill säga vi fick inte fram någon ny information som kunde relateras till 

studiens syfte (Bryman, 2011 s 516-517). 

3.2.5 Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna utfördes i december år 2014, närmare bestämt mellan den femte och 

tolfte december i en av Nordeas lokaler i Uppsala. Alla intervjuer var så kallade 

personliga intervjuer, där båda uppsatsförfattarna var närvarande. Författarna hade 

samma roll i alla intervjuer, det vill säga en av författarna förde noteringar, medan 

den andra ställde frågor. Anledningen till att vi utgick ifrån samma tillvägagångssätt 

vid varje intervju var bland annat för att vi ville stärka studiens validitet och 

reliabilitet. Semistruktuerade tillvägagångssätt kritiseras ju i allmänhet för att vara 

relativt osystematiska, där olika frågor ställs till olika respondenter, vilket gör det 

svårt för andra att genomföra samma studie och komma fram till liknande resultat 

(Silverman, 2007). Vidare kan respondenters svar påverkas av intervjuarens beteende, 

personliga åsikter, uttal, etc. Av den anledningen är det av fördel om samma person 
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intervjuar studiens alla respondenter, då underlaget från respektive intervju i större 

utsträckning kan analyseras och jämföras (Saunders et al. 2009 s 157).  

 Varje intervju inleddes med en allmän presentation kring studien och dess 

syfte. Frågorna hade som tidigare nämnt redan skickats ut, så varje respondent visste 

till viss del vilket ämne som skulle behandlas. Vidare förklarade vi att alla 

respondenter var anonyma och att intervjuerna vid godkännande skulle spelas in.

 Samma intervjufrågor bearbetades, det som skiljde sig åt var de följdfrågor 

som ställdes. Detta gjorde också att tiden för respektive intervju varierade en aning, 

men i genomsnitt tog varje intervju cirka en timme. Intervjuerna avslutades med en 

kort muntlig sammanfattning för att tydliggöra att noteringarna framhävde 

respondentens svar på ett korrekt sätt. Detta är något som, enligt Healy och Rawlinson 

(1994 s 138), är mycket viktigt för att undvika feltolkning av data.  

 Efter varje intervju bearbetades den insamlade informationen och de olika 

svaren dokumenterades. Sammanställningen skedde i tabeller, vilka närmare 

presenteras i resultat- och analysavsnittet nedan. 

3.3 Analys av insamlat material 
Underlaget från respektive intervju inspelades och noterades via dator, där 

inspelningarna i efterhand utgjorde underlag för det följande transkriberings- och 

analysarbetet. Dock transkriberades inte materialet ordagrant, då vi bedömde, med 

hänsyn till den tidsbegränsning som rådde samt undersökningens syfte att enbart vissa 

delar av intervjuunderlaget var relevant i förhållande till studiens frågeställningar. 

 Den subjektiva uttagningen kan dock påverkat studiens validitet och 

reliabilitet negativt (Saunders et al. 2009 s 485), då vi eventuellt utelämnat material 

som kan haft betydelse för analysen och tolkningen av underlaget.  

 Transkriberingen underlättades även då vi på förhand hade bestämt att 

materialet skulle indelas i de tre kategorierna som intervjufrågorna var baserade på, 

det vill säga; motivationsfaktorer, hygienfaktorer samt belöningssystem. Materialet 

analyserades därefter med främst Tvåfaktorteorin som utgångspunkt, där resultatet 

och analysen beskrivs mer ingående i avsnittet nedan. 
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4. Resultat och analys 
Detta avsnitt redogör inledningsvis för en kortfattad beskrivning av Nordea och den 

avdelning där studien utförts, därefter presenteras resultatet från intervjuerna, vilket 

därefter löpande analyseras med tvåfaktorteorin som utgångspunkt. 

4.1 Bakgrundsinformation om Nordea  
Nordea är en av de ledande nordiska bankerna, med cirka tio miljoner privatkunder, 

fem miljoner företagskunder samt verksamhet i totalt nitton länder (Nordea, 2014). 

Bankens vision är att vara den ledande nordiska banken, där skapandet av positiva 

kunduppevelser står i centrum (Intervju Chef A, 2014).   

 Nordea bedriver service både via telefon, internet och kontor, där det i Sverige 

finns tre kundcenter, Uppsala, Sundsvall och Malmö, där medarbetarna bedriver 

service för privatkunder via telefon dygnet runt. Totalt sett arbetar 190 personer med 

inkommande telefoni, 60 personer arbetar heltid, medan 130 personer arbetar deltid. 

Utöver inkommande telefoni finns även andra avdelningar, som exempelvis 

personliga bankmän och en administrationsavdelning (Intervju Chef A, 2014), där 

denna uppsats enbart fokuserar på att undersöka arbetsmotivation hos medarbetare 

vilka arbetar med inkommande telefoni.       

 En vanlig dag för medarbetarna inom telefonbanken inleds med att kolla 

igenom mejl och nyheter som publicerats på intranätet. Resterande tid av dagen 

spenderas till största del i telefonin, där medarbetarna förväntas hjälpa de kunder som 

ringer in med allt ifrån frågor om kontors öppettider till utlandsfrågor och utförande 

av komplicerad rådgivning. Dock får inte alla bedriva rådgivning via telefon, utan 

endast de som genomgått en specifik utbildning och erhållit en licens, vilken kallas 

för Swedsec (Intervju Chef B, 2014). Att uträtta kundärenden är en grundläggande del 

av arbetsuppgifterna, men samtidigt finns tre olika mål som arbetstagarna ska 

uppfylla varje arbetspass. Det första målet, öppen telefoni, innebär att personen ska 

vara tillgänglig, så kallat ”aktiv inloggad” 80 procent av arbetstiden. Det andra målet, 

kundnöjdhet, innebär att arbetstagaren ska uppnå en kundnöjdhet på 85 procent, vilket 

mäts genom olika kriterier, där kunden efter samtalet blir uppringd och får betygssätta 

allt ifrån den anställdes bemötande till kompetens. Det tredje målet, säljmålet, är att 

sälja ungefär en produkt i timmen, där produkterna kan indelas i olika kategorier, till 

exempel sparande, finansiering och kort. Att uppnå målen och leverera positiva 
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kunduppevelser är de anställdas grundläggande ansvar (Intervju Chef A, 2014). En 

översiktsbild av de tre olika målen visas i figur 6 nedan: 

 

 

 

 

 

 

  

 Uppföljning om huruvida målen uppfylls eller ej görs varje vecka i form av att 

en lista mejlas ut till kontoret där de arbetstagare som klarat sina mål får en plats på 

listan. De som arbetar heltid har även kontinuerligt utvecklingssamtal/mindre 

omfattande samtal med sina närmaste teamchefer där man tillsammans kollar igenom 

samtalsstatistik. Hur ofta uppföljning och avstämning görs kan dock skilja sig åt 

mellan de olika teamchefernas tillvägagångssätt (Intervju Chef C, 2014).   

 Prestationen belönas med en fast månadslön och även andra belöningar som 

till exempel ränterabatt, friskvårdsbidrag och övriga fasta förmåner (Intervju Chef A, 

2014). Utöver de fasta förmånerna utdelas andra ”rörliga ersättningar” vilka baseras 

på arbetstagarens prestation, både materiella och immateriella, där de materiella 

vanligen omfattar mindre ting som till exempel biobiljetter, choklad eller andra gåvor, 

medan de immateriella belöningarna omfattar feedback, uppmuntran och erkännande i 

olika former (Intervju Chef B, 2014). Rörlig finansiell ersättning utdelas inte, utan 

främst arbetar avdelningen med de immateriella belöningarna. En av teamcheferna 

sammanfattar kundcenters belöningssystem enligt följande:  

 För att upprätthålla ett högt tempo och motiverade medarbetare arbetar vi 

mycket med tävlingar och utdelning av mindre materiella ting, men framför allt 

handlar det om att se individen, uppskatta dess arbete och ge den feedback som 

behövs (Intervju Chef B, 2014).  

 Uppfattar då medarbetarna som arbetar med inkommande telefoni dessa 

tillvägagångssätt som motiverande eller är det andra faktorer som motiverar i högre 

utsträckning? I avsnittet nedan beskrivs resultatet från intervjuerna mer ingående.  

 

Öppen	  
telefoni	  
80	  %	  

Kundnöjdhet	  
	  	  	  	  	  	  	  85	  %	  

1	  
	  Avslut/timme	  

Figur 6. Avdelningens mål (Uppsatsförfattarnas egenskapade figur) 
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4.2 Resultat från intervjuerna  

Tabell 3. Kort sammanställning över arbetstagarnas svar 
(Tabellen	  visar	  de	  faktorer	  som	  nämndes	  mest	  frekvent	  i	  intervjuerna.	  Sifforna	  anger	  antal	  
respondenter,	  där	  totalt	  antal	  respondenter	  var	  åtta	  stycken.	  Till	  exempel	  tyckte	  sju	  av	  åtta	  
medarbetare	  att	  givande	  och	  intressanta	  arbetsuppgifter	  var	  viktigt	  för	  deras	  motivation)	  
 

4.2.1 Motivationsfaktorer 

Vid tidpunkten för intervjuerna, se tabell 5 i bilaga 3, svarade majoriteten av 

medarbetarna (sex av åtta) att de kände sig motiverade eller varierat motiverade i det 

dagliga arbetet. Detta var även teamchefernas perception, se tabell 6 i bilaga 3, vilka 

var av uppfattningen att merparten av de anställda var motiverade. Vid frågan om 

vilka motivationsfaktorer medarbetarna tycker driver dem i det dagliga arbetet, gavs 

likande svar från alla medarbetare vilka innefattade att värdet av att ge positiva 

kundupplevelser, ge bra service och lösa kundens problem. Detta var också något som 

teamcheferna uppfattade vara de faktorer som främst driver dem. De två 

medarbetarna som inte kände sig motiverade angav att en orsak till att avsaknaden av 

motivation berodde på att de arbetat med samma arbetsuppgifter en längre tid och 

därför kände sig mätta av arbetet. Däremot var ovan nämnda faktorer ändå något som 

de ansåg skapa tillfredställelse i det dagliga arbetet men att det däremot inte 

upplevdes som motiverande i den meningen att de presterade mer än nödvändigt. 

Chef B svarade att denne var av uppfattningen att de som hade lägst motivation var de 

som hade arbetat länge. Däremot hade två medarbetare arbetat fyra respektive tio år 
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på samma arbetsplats och ansåg sig ändå vara motiverade varav längden på 

anställningstid inte nödvändigtvis behöver vara av viktig betydelse, utan det tyder 

istället på att det är inre faktorer som påverkar motivationen i en positiv riktning. 

 En klart motiverande inre faktor, se tabell 3, var betydelsen av att få 

erkännande, feedback och beröm vilket alla tillfrågade medarbetare ansåg vara 

motiverande. Vidare ansåg sju av åtta medarbetare att arbetsuppgifterna är givande 

och intressanta vilket även chef B och C uppfattade att medarbetarna tyckte. 

Exempelvis gavs svar såsom att motivationen kommer från själva jobbet i sig och att 

glädjen jag känner av att prata med människor är motiverande. Även möjlighet till 

avancemang och utveckling hade stor betydelse för motivationen då sex medarbetare 

ansåg att detta var en faktor som motiverade. Således visade alltså studien att dessa 

motivationsfaktorer påverkar medarbetarnas motivation positivt och detta stämmer då 

med tvåfaktorteorin som fastställer att motivation kan härledas ifrån dessa inre 

faktorer.  

 De motivationsfaktorer som däremot inte gick i enlighet med teorin var de 

faktorer som anger hur styrt arbetssättet är samt hur mycket ansvar individen har. Alla 

medarbetarna samt chefer svarade att arbetssättet är styrt centralt och att medarbetarna 

inte har möjlighet att i någon större utsträckning påverka hur arbetet ska utföras. Ändå 

var sex av åtta medarbetare motiverade, eller varierat motiverade. När det gäller 

ansvar var fem av åtta medarbetare nöjda med det ansvaret de har idag och att de inte 

trodde att ökat ansvar skulle påverka motivationen något ytterligare. Eftersom att alla 

medarbetare har samma typ av ansvar, det vill säga att ta hand om kunderna 

professionellt samt uppnå utsatta mål, tyder detta således på att hur mycket ansvar 

man vill ta är högst individuellt och att vissa motiveras av mindre ansvar och andra av 

större. Att låta medarbetarna ta större ansvar, i den meningen att de tilldelas större 

ansvar vad gäller hur de utför sitt jobb, skulle dock vara problematiskt på denna typ 

av arbetsplats eftersom att det dagliga arbetet av strikta scheman som anpassas efter 

kundernas efterfrågan. Dessutom finns det ingen i studien som stödjer att endast ändra 

den faktorn givet skulle leda till ökad motivation. Därför är det möjligt att den faktorn 

skulle kunna ersättas av en annan faktor beroende på individens individuella 

preferenser, exempelvis kanske en individ önskar mer feedback eller mer utmanande 

arbetsuppgifter.  
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4.2.2 Hygienfaktorer 

Enhetschefen, A, var av uppfattningen att det fanns avsaknad av motivation i en högre 

utsträckning än vad teamcheferna uppfattade och menade snarare att merparten av 

medarbetarna förmodligen inte alls kände sig motiverade. Detta sades tro härstamma 

från den situation som rådde just då på arbetsplatsen, då bemanningen ofrivilligt var 

låg vilket ledde till långa väntetider för kunderna i telefonkön vilket i sin tur ledde till 

att medarbetarna kände sig stressade. Dessutom svarade A att just under denna period 

hade förmodligen många anställda mycket att tänka på i sitt privatliv eftersom att det 

närmade sig juletid. För att åtgärda problemet med bemanningen anställde enheten 

löpande ny personal. Två medarbetare, vars motivation varierade upp och ned, angav 

att en orsak till motivationsbrist var just att det kändes stressigt på arbetsplatsen. 

Dock, enligt tvåfaktorteorin, är stress en hygienfaktor vilket innebär ett sådant 

förhållande kan skapa vantrivsel, men däremot inte motivation om den saknas. Det 

innebär att även om stressen skulle minska skulle inte medarbetarna blir mer 

motiverade utan endast leda till att de inte vantrivs, och ingen av de tillfrågade 

medarbetarna uppgav att de vantrivdes på arbetsplatsen. Att minska stressen på 

arbetsplatsen kan således bidra till att de anställda känner sig mer tillfredsställda men 

för att öka just motivationen behöver sannolikt andra åtgärder vidtas som istället berör 

de anställdas inre motivation. För att kunna svara på om stress på arbetsplatsen är en 

faktor som påverkar motivationen skulle därför en studie behöva göras vid ett tillfälle 

när stress inte är påtagligt, vilket denna uppsats inte ämnar göra. Övriga 

hygienfaktorer ansåg alla medarbetare var tillfredställande, förutom lönen då alla ville 

ha högre lön vilket dock torde vara något som i regel de flesta individer önskar 

oavsett yrke eller arbetsplats. Lönen kan dock inte skapa motivation enligt 

tvåfaktorteorin vilket även styrktes av sju medarbetare, som sade att de inte tror att en 

lönehöjning skulle motivera dem i en större utsträckning. Exempelvis gavs svar 

såsom att man vill alltid ha högre lön och mer pengar i plånboken och jag kommer 

aldrig känna mig nöjd med min lön oavsett hur hög den är, mycket vill ha mer. 

Däremot trodde chef B och C att lönen är motiverande i sig, men å andra sidan är 

detta endast vad de själva tror och ska därför inte tolkas som en sanning. Då lön är en 

faktor som kan leda till vantrivsel om den inte är tillfredställande, och ingen 

medarbetare kände att de vantrivdes, är det sannolikt att lönen ändå kan anses vara 

relativt accepterad av medarbetarna. Huruvida en avsaknad av lön skulle leda till 
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vantrivsel kan inte studien svara på, då alla medarbetare har en månadslön, men å 

andra sidan känns det sannolikt att detta skulle leda till vantrivsel då de flesta 

människor arbetar just för att inbringa inkomster.  

 

4.2.3 Belöningssystem 

Alla tillfrågade ansåg att belöningssystemet som används ska innehålla både 

materiella och immateriella belöningar. Sex medarbetare samt chef B var av åsikt att 

immateriella belöningar är det som skulle motivera dem i högst utsträckning vilka ska 

bestå av feedback, erkännande och beröm av olika slag. Ändå ville de alla att det även 

skulle ingå materiell belöning vilket de ansåg skulle kunna sporra dem något mer till 

att prestera det lilla extra och arbeta för att nå över målen, och inte bara göra det 

man ska. Dessa materiella belöningar ska dock bestå av mindre ting såsom 

biobiljetter, choklad eller te. De två medarbetarna som inte ansåg sig vara motiverade, 

samt chef A och C var av uppfattningen att materiella ersättningar skulle motivera 

dem i en högre utsträckning i jämförelse med immateriella. Detta då medarbetarna 

ansåg att de immateriella belöningarna blivit till en vana och mer sades bara för att, 

och inte i samband med att man faktiskt gjort en bra prestation. För att en belöning 

ska ge någon verkan behöver det ges i samband med att man har presterat bra, annars 

medför den inte ökad motivation vilket syntes i studien. Fem medarbetare ansåg 

dessutom att arbetet skulle vara baserat på provision som ersättning utifrån vilka 

resultat man uppnår. Denna åsikt delades dock inte av cheferna som trodde att 

införande av provision skulle kunna skada kundbemötandet i den meningen att 

medarbetarna skulle börja "kränga" produkter för att få högre provision. Inom 

banksektorn är förtroende av yttersta vikt och om kunderna skulle börja uppleva att de 

anställda försöker sälja på kunderna produkter de inte är i behov av, för att få 

provision, skulle det sannolikt kunna skada kundernas förtroende för banksektorn. 

Skadat förtroende skulle kunna ge förödande konsekvenser för sektorn vilket i sin tur 

skulle kunna påverka ekonomin i sin helhet. Utan förtroende och en fungerande 

banksektor skulle hela det finansiella systemet kunna påverkas negativt.  

 De medel som Nordeas Kundcenter i Uppsala använder sig av för att öka 

medarbetarnas motivation är ett belöningssystem som främst består av immateriella 

belöningar såsom feedback och uppmuntran. Verbala belöningar är något som 

cheferna anser vara viktiga då de är av uppfattningen att det peppar och motiverar 

medarbetarna till att prestera och nå de målen som är utsatta. Detta visades även i 
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intervjuerna med medarbetarna där merparten ansåg att inre faktorer såsom 

immateriella belöningar är det som motiverar dem till att prestera och uppnå de mål 

som är uppsatta. Vid enstaka tillfällen kan de även ordna säljtävlingar där man vid bra 

prestation, i den meningen att man uppfyller målen, får en materiell belöning såsom 

till exempel biobiljetter, te eller choklad. Dessa ges dock inte enligt kontinuerlig rutin, 

utan beror på hur stora finansiella medel enheten får tilldelat från ledningen. Något 

som däremot aldrig används är materiella belöningar i form av monetär ersättning, 

vilket ingen av de tillfrågade cheferna heller trodde skulle vara lämpligt i denna typ 

utav yrke. Alla tre chefer som tillfrågades önskade dock att enheten skulle ges ökat 

utrymme för att ge medarbetarna mer materiella ersättningar i form av mindre 

materiella ting, såsom nämnt ovan. Chef A önskade även att belöningar i en större 

utsträckning skulle kunna ges på gruppnivå och att belöningar då skulle kunna ges i 

form av gemensamma aktiviteter för de grupper som når målen. Däremot skulle dessa 

inte ges för ofta då chef A var av uppfattningen att det då skulle kunna bli till en vana 

och då långsiktigt inte påverka medarbetarnas motivation. Tidigare erfarenheter på 

enheten har visat att just detta har skett, då ett team som under flera veckor nådde 

målen och blev belönade, till slut blev "mättade" och inte uppskattade belöningen och 

en ökning av deras motivation då uteblev. Detta tyder alltså på att yttre faktorer såsom 

materiella belöningar kan påverka individers beteende men att det på lång sikt inte 

nödvändigtvis leder till en ökad inre motivation.   

  

4.3 Sammanfattning  

Resultatet från intervjuerna tyder på att det fanns faktorer som stämmer överens med 

tvåfaktorteorins antaganden. Majoriteten av de medarbetare som kände sig 

motiverade eller varierat motiverade ansåg att deras arbetsuppgifter var givande, 

intressanta, att det fanns utvecklingsmöjligheter och möjlighet till avancemang. Ingen 

av medarbetarna vantrivdes vilket förklaras av de flesta av de hygienfaktorer som 

mättes upplevdes som tillfredsställande. Undantaget var att vissa var missnöjda med 

städningen och att det vid intervjutillfället var stressigt på arbetsplatsen, med 

anledning av personalbrist, men de kände ändå inte vantrivsel. Sannolikt kan det dock 

bero på faktorns omfattning och under hur lång tid den inte har varit tillfredsställande. 

Vidare ansåg sju av åtta medarbetare inklusive chef A att lönen i sig inte är 

motiverande vilket således går i enlighet med teorin som hävdar att just lönen inte kan 

skapa motivation. Däremot ansåg alla respondenter att materiella ersättningar borde 
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användas i en större utsträckning men att dessa ska vara av mindre art och ges i 

samband med bra prestation. Alla trodde att detta skulle medföra ökad prestation och 

motivation men enligt teorier om belöningssystem kan detta inte leda till ökad inre 

motivation, vilket också arbetsplatsen fått erfara tidigare då de använt yttre faktorer 

men inte nått framgång på längre sikt. Något som sex av åtta medarbetare däremot 

ansåg skapa motivation i högst uträckning var användandet av immateriella 

belöningar, vilket också visade sig i resultatet. Vidare styrker det också 

tvåfaktorteorins antagande om att det är inre faktorer såsom feedback, beröm och 

erkännande som kan påverka en individs inre motivation i positiv riktning. Något som 

går emot teorin antaganden är att alla tillfrågade svarade att arbetssättet är styrt och att 

de själva inte kan påverka hur det är utformat, men ändå ansåg merparten av 

medarbetarna att de känner sig motiverande. Likaså gällde motivationsfaktorn ansvar, 

där två medarbetare önskade utökat ansvar och trodde att det i sig skulle vara 

motiverade, medan resten av medarbetarna kände sig motiverade med det befintliga 

ansvaret de hade. Det skulle dock kunna bero på individuella preferenser om hur 

mycket ansvar man vill ta, samt att de två medarbetare som önskade utökat ansvar 

arbetat med samma arbetsuppgifter i sex respektive sju år och således sannolikt kan 

känna vilja ta sig an någon ny utmaning.  

 Således visade resultatet på att det finns faktorer som både stämmer och inte 

stämmer med teorin. På det stora hela kan dock slutsatser dras om att det i högst 

utsträckning är givande och intressanta arbetsuppgifter samt erkännande och 

feedback, det vill säga inre faktorer, som skapar motivation. 

 
 
 

Överensstämmer med teorin	   	  	  	  Överensstämmer inte med teorin	  

• Lön är inte motiverande, men 
viktigt för trivsel 

• Motivation uppstår av inre 
faktorer som givande 
arbetsuppgifter, erkännande och 
feedback 

• Ett styrt arbetssätt påverkar enligt 
teorin motivationen negativt. 
Majoriteten av arbetstagarna var 
motiverade, trots att arbetssättet är 
styrt 

• Utökat ansvar påverkar enligt teorin 
motivationen positivt. Majoriteten 
av arbetstagarna trodde inte att 
utökat ansvar skulle påverka 
motivationen 

Tabell 4. Sammanställning över de faktorer som överensstämmer/inte överensstämmer 
med tvåfaktorteorin (Uppsatsförfattarnas egenskapade tabell)	  
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5. Diskussion och slutsats 
Detta avsnitt kommer inledningsvis presentera en djupare diskussion över de 

områden som analyserats ovan, därefter besvaras studiens frågeställningar, där 

slutsatserna baseras på det empiriska resultatet, analysen samt diskussionen. 

Slutligen framläggs förslag till vidare studier. 

5.1 Diskussion 
Utifrån analysen ovan kan vi konstatera att majoriteten av arbetstagarna uppgav sig 

vara motiverade och engagerade till att prestera i organisationens intresse. Givetvis 

varierade motivationen mellan olika arbetstagare, där vissa uppfattade utökat ansvar 

som drivande, medan andra snarare upplevde positiv feedback och erkännande som 

motiverande.         

 Även om de flesta arbetstagarna uppgav att de var motiverade kan man 

ifrågasätta om så verkligen är fallet. Motivation är ett begrepp som i allmänhet kan 

uppfattas på olika sätt, beroende på vilken befattning, specifik situation eller individ 

vi utgår ifrån. För att erhålla en tillförlitlig bild av huruvida arbetstagarna är genuint 

motiverade eller ej bör man därför sätta resultatet i relation till den tidpunkt då studien 

utfördes. Medarbetarnas motivation kan positivt ha påverkats av att en långledighet 

inför jul närmar sig, och således har medarbetarna uppgett sig vara mer motiverade än 

vad de ”egentligen är”. Detta medför således en svårighet i att avgöra om huruvida 

Nordeas metoder och belöningssystem uppfyller sin funktion ur motivationssynpunkt, 

eller om det är den specifika situationen och tidpunkten som styrt utfallet. Således ska 

inte resultatet uppfattas som en ”absolut sanning”, möjligen skulle andra resultat 

framkomma om samma respondenter tillfrågades vid en annan tidpunkt på året.  

 För att vidare analysera arbetstagarnas motivation, samt om belöningssystemet 

faktiskt uppfyller sin funktion ur motivationssynpunkt, så bör resultatet även sättas i 

relation till inre och yttre motivation, där de två arbetstagarna som inte var motiverade 

till exempel ansåg att materiella ersättningar, det vill säga yttre belöningar i termer av 

finansiell ersättning, motiverade i högst utsträckning. Av att döma har dessa 

respondenter möjligen en instrumentell inställning till jobbet i sig, det vill säga de 

arbetar enbart för den monetära ersättningen, till skillnad från de medarbetare som 

ansåg sig vara motiverade, vilka snarare kan sägas drivas av personlig inställning. 

Således är det förståeligt om de medarbetare som inte upplevde sig motiverade också 

drivs av yttre, materiella belöningar, då de inte uppfattade arbetsuppgifterna som 
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givande i sig, det vill säga de upplever ingen inre motivation. Detta ger även 

självbestämmande teorin stöd för, då yttre belöningar kan uttränga den inre 

motivationen hos dessa individer, vilket alltså kan förklara varför de inte var 

motiverade. Dock uppgav ju majoriteten av de tillfrågade att de var motiverade och 

att arbetsuppgifterna var givande, dessa arbetstagare kan med andra ord sägas uppleva 

inre motivation, trots att avdelningen använder diverse yttre belöningar, vilket alltså 

motsäger teorin. Samtidigt är ju de yttre belöningarna som används enbart mindre 

materiella ting, och att en biobiljett skulle uttränga den inre arbetstillfredsställelsen är 

inte särskilt trovärdigt. Däremot är det mer trovärdigt att andra materiella ersättningar, 

som exempelvis provision, skulle kunna uttränga den inre motivationen då fokus 

skulle hamna på att tjäna pengar, snarare än att leverera kvalitativ service till 

kunderna.   

 Att yttre faktorer som deadlines, krav och materiella ting kan påverka den inre 

motivationen negativt kan dock ifrågasättas. Med stor sannolikhet vill många styra 

över sitt eget arbetssätt och arbeta utifrån egna kriterier, vilket skulle fungera i en 

teoretisk ideal värld. Men hur skulle det se ut om organisationer, specifikt inom 

banksektorn, bedrev verksamhet utan krav och deadlines, med full frihet för den 

individuelle arbetstagaren att styra över sitt eget arbetssätt? Hur skulle bankers 

legitimitet påverkas om till exempel olika kunder beviljades krediter baserat på olika 

förutsättningar? Skulle kundernas förtroende för banksektorn kvarstå? Knappast. I 

den specifika kontexten driver alltså inte yttre ting ut inre motivation, vilket kan 

förklaras av att arbetstagarna i detta fall är fullt medvetna om varför arbetssättet är 

styrt och varför det är av högsta vikt att de följer de uppsatta rutinerna. 

 Yttre belöningar, som mindre materiella ting, kan således sägas fungera ur 

motivationssynpunkt inom den specifika avdelningen, däremot användes som tidigare 

nämnt immateriella belöningar i högst utsträckning, där avdelningscheferna betonade 

vikten av att belöna och behandla alla på liknande sätt. Detta är givetvis viktigt ur 

rättvisesynpunkt, då orättvis behandling och utdelning av belöningar förmodligen 

skulle påverka motivationen negativt. Samtidigt visar tidigare studier att 

individbaserade belöningar som är relaterade till individens personliga mål är vad som 

motiverar i högst utsträckning. Om individer som värdesätter finansiell ersättning 

belönas med utökat ansvar kommer belöningen inte uppnå en motiverande effekt. 

Dock är det, i den specifika kontexten, inte möjligt att erbjuda finansiell ersättning till 

vissa och utökat ansvar till andra. Individbaserade belöningar hade varit idealt ur 
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motivationssynpunkt, då de flesta med hög sannolikhet skulle anstränga sig mer om 

de visste att ansträngningen verkligen utmynnade i en eftertraktansvärd belöning. 

Men då uppstår samtidigt andra problem; Hur skulle prestationen utvärderas? Är 

belöningen utökat ansvar jämförbart med högre finansiell ersättning? Med andra ord 

skulle det vara svårt att upprätthålla en objektivitet i prestationsutvärderingen, vilket 

skulle skada systemet ur rättvisesynpunkt och eventuellt påverka motivationen 

negativt. Samtidigt skulle dock sambandet mellan ansträngning, ersättning och 

personliga mål påverkas positivt, vilket enligt förväntningsteorin skulle öka 

motivationen.          

 Det är tydligt att arbetstagarna motiverades av olika faktorer. Av den 

anledningen bör också Nordea, i den utsträckning det är möjligt, anpassa belöningar 

och arbetssätt utifrån den individuelle arbetstagaren. Idag arbetar avdelningen inte 

med individbaserade belöningar, då alla belönas på samma sätt och utifrån samma 

förutsättningar.  Givetvis är möjligheterna till att förändra utformningen av 

arbetsuppgifterna begränsade, då arbetet i grund och botten handlar om att utföra 

kundärenden via telefon. Dock skulle avstämning och utvärdering av vad som 

motiverar respektive arbetstagare vara av betydelse, då chefer och övriga ansvariga 

kan ta det i beaktande, vilket på lång sikt kan skapa förutsättningar för att en inre 

motivation ska uppstå. Även om majoriteten av arbetstagarna i dagsläget är 

motiverade, och kan uppfattas uppleva en inre motivation så är detta ju något som kan 

förändras på längre sikt. Särskilt med tanke på att uppgifterna som tidigare nämnt är 

relativt enformiga, där möjligheten till att påverka arbetssättet är begränsat.  

 Nordea bör således i högre utsträckning utvärdera vad som motiverar 

respektive arbetstagare. Motiverade och engagerade medarbetare som finner inre 

arbetstillfredsställelse kommer med stor sannolikhet stanna kvar inom organisationen, 

vilket gynnar den operativa verksamheten på lång sikt.     

 Om avdelningen däremot inte tar hänsyn till vad som motiverar den 

individuelle arbetstagaren kommer det påverka arbetstagarens engagemang och 

ansträngning negativt. Utan motivation och arbetstillfredsställelse kommer inte 

medarbetare vara villiga att leverera ”det lilla extra”, något som är mycket viktigt för 

organisationers, och specifikt bankers framtida lönsamhet. 
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5.2 Slutsatser 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur organisationer inom banksektorn 

motiverar sina anställda till att prestera och leverera de resultat som organisationen 

eftersträvar, samt om de anställda upplever de metoder som används som 

motiverande. 

 Studien visade för det första att majoriteten av arbetstagarna var motiverade 

och att de främst motiverades av inre faktorer som givande arbetsuppgifter, 

utvecklingsmöjligheter samt erkännande och feedback. Således dras slutsatsen att det 

är viktigt för organisationer inom banksektorn att skapa förutsättningar för att dessa 

faktorer tillgodoses. Saknas dessa faktorer kan arbetstagarnas motivation påverkas 

negativt i den meningen att de inte är motiverade att prestera och leverera de resultat 

organisationen eftersträvar.         

 För det andra visade studien att arbetstagarna motiverades av olika faktorer, 

där vissa uppfattade belöningarna och metoderna som motiverande, medan andra inte 

gjorde det. Även om majoriteten av arbetstagarna var motiverande, varierade graden 

av motivation och innebörden av begreppet är i allmänhet något högst individuellt. 

Således dras slutsatsen att det inte finns någon enhetlig ”bästa metod” som lämpar sig 

för alla, utan att organisationer inom banksektorn bör, i den utsträckning det är 

möjligt, utvärdera och anpassa metoderna utifrån den enskilde arbetstagaren.  

 För det tredje visade studien att det existerande belöningssystemet innehöll 

både immateriella och materiella belöningar, där de immateriella belöningarna främst 

användes, vilket också var de belöningar som motiverade medarbetarna i högst 

utsträckning. Således dras slutsatsen att belöningssystemet generellt sett uppfyller sin 

funktion ur motivationssynpunkt, då majoriteten av arbetstagarna uppgav sig vara 

motiverade. 

5.3 Förslag till vidare studier 
För att erhålla en mer generaliserad bild av hur organisationer inom banksektorn 

arbetar för att motivera sina anställa hade det varit intressant att genomföra en 

jämförande studie, där även en annan bank tas i beaktande. Att undersöka motivation 

ur ett jämförande perspektiv kan bidra till möjligheten att vidare studera de metoder 

och belöningssystem som används inom sektorn. Använder olika banker liknande 

metoder? Skiljer sig motivationen hos arbetstagare i olika banker? Vad kan det i 

sådana fall bero på? 
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 En jämförelse mellan två banker kan även bidra till ett mer omfattande 

intervjuunderlag, vilket med stor sannolikhet skulle förbättra studiens validitet, då 

analys ur flera olika perspektiv positivt skulle påverka förståelsen av vad som faktiskt 

motiverar arbetstagare inom banksektorn. 
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7. Bilagor 
7.1 Bilaga 1. Intervjufrågor till medarbetare 
 
Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du arbetat på arbetsplatsen? 

 

2. Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 

 

3. Skulle du säga att du är motiverad och engagerad på din arbetsplats? 

Vi definierar motivation enligt följande: om du känner dig motiverad till att 

prestera och leverera de resultat som organisationen eftersträvar. 

-Vilka faktorer är det som driver dig i ditt dagliga arbete?  

- Vad skulle kunna förändrad för att din motivation ska öka 

 

Motivationsfaktorer 

Arbetsuppgifter 

1. Vad har du för arbetsuppgifter? 

- Enformiga eller varierande?  

- Utmanande eller "för enkla"? 

 

2. Upplever du ditt arbete som givande?  

- Tycker du, utifrån dina personliga kriterier, att uppgifterna är intressanta?  

 

3. Utförs uppgifterna enligt en förutbestämd metod eller har du möjlighet att 

själv påverka ditt arbetssätt? 

 

4. Har du mål/kriterier som ska uppfyllas?  

 

5. Om du själv fick bestämma - hur kan arbetsuppgifterna utformas för att du 

ska känna dig mer motiverad?  
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6. Hur ser du på din arbetsbelastning? Hinner du utföra de uppgifter du 

förväntas hinna utföra? 

 

Utvecklingsmöjligheter 

1. Finns det möjlighet att avancera inom organisationen? 

- Hur viktig är möjligheten till utveckling för dig och din personliga 

motivation?  

 

2. Hur ser du på din framtid inom organisationen? 

 

Ansvar 

1. Vad har du för ansvar i dagsläget? 

 

2. Skulle du önska mer ansvar? Om ja, varför?  

 

3. Har du med ansvar idag än när du började på arbetsplatsen? 

 

4. Tror du att ökat ansvar skulle öka din motivation i ditt dagliga arbete? 

 

Hygienfaktorer 

Arbetsmiljö 

1. Är du nöjd med arbetsplatsens fysiska miljö? 

- Hur upplever du lokalerna (temperatur, ljus och luft)?  

- Upplever du att din arbetsmiljö är ergonomisk? 

 

2. Känner du dig trygg på arbetsplatsen?  

 

3. Hur viktig tror du att den fysiska arbetsmiljön är för din personliga 

motivation?  

- Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte?  

 

Arbetsförhållanden 

1. Hur är relationen mellan överordnad och underordnad?  
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2. Hur ser personalpolitiken ut?  

- Behandlas personalen bra?  

 

3. Är arbetsvillkoren bra utformade utifrån de uppgifter som ska lösas i det 

dagliga arbetet?  

- Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte?  

 

Belöningssystem 

Prestation  

1. Hur upplever du att din prestation ersätts?  

- I det dagliga arbetet eller bestämda tidpunkter (utvecklingssamtal och 

liknande?  

- Anser du att ersättningen motsvarar din prestation? 

- Ersätts alla medarbetare på liknande sätt? 

 

2. Vilken slags ersättning får du? 

- Materiell (exempelvis pengar eller ting) eller immateriell (exempelvis 

uppskattning och feedback)?  

- Vilken typ av ersättning anser du motiverar dig i högst utsträckning till att 

utföra ditt dagliga arbete? 

 

3. Hur viktiga är ersättningar för din personliga motivation?  

 

4. Vilka kriterier baseras din ersättning på? 

- Kan du påverka de mål/kriterier som din prestation bedöms utifrån, det vill 

säga kan du själv påverka hur du uppfyller målen? 

 

Utformning av system 

	  

5. Om du själv fick möjligheten att utforma organisationens belöningssystem; 

hur skulle det se ut?  

- Vilka typer av ersättningar skulle systemet innehålla? 

- Hur skulle ersättningarna utdelas? 
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7.2 Bilaga 2. Intervjufrågor till chefer 
	  

Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du arbetat på arbetsplatsen? 

 

2. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för medarbetarna?  

 

3. Skulle du säga att medarbetarna är motiverande och engagerade på 

arbetsplatsen?  

Vi definierar motivation enligt följande: om du känner dig motiverad till att 

prestera och leverera de resultat som organisationen eftersträvar. 

- Vilka faktorer tror du är det som driver medarbetarna i sitt dagliga arbete? 

- Vad tror du skulle kunna förändras för att deras motivation ska öka?  

 

4. Hur upplever du att din chef försöker motivera dig så att du kan motivera dina 

medarbetare?  

 

Motivationsfaktorer 

Arbetsuppgifter 

1. Vad har medarbetarna för arbetsuppgifter? 

- Enformiga eller varierande?  

- Utmanande eller "för enkla"? 

 

2. Tror du medarbetarna upplever sitt arbete som givande? 

- Tror du, utifrån deras personliga kriterier, att de tycker uppgifterna är 

intressanta?  

 

3. Utförs uppgifterna enligt en förutbestämd metod eller har medarbetarna 

möjlighet att själva påverka sitt arbetssätt?	  	  

	  

4. Har medarbetarna mål/kriterier som ska uppfyllas? 
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5. Om du själv fick bestämma - hur kan arbetsuppgifterna utformas för att 

medarbetarna ska känna sig mer motiverade?  

 

6. Hur ser du på medarbetarnas arbetsbelastning? Hinner de utföra de uppgifter 

de förväntas utföra?  

 

Utvecklingsmöjligheter 

1. Finns det möjligheter att avancera inom organisationen?  

- Hur viktig tror du möjligheten till utveckling är för medarbetarna och deras 

personliga motivation? 

 

Ansvar 

1. Vad har medarbetarna för ansvar i dagsläget? 

 

2. Skulle du önska att medarbetarna hade mer ansvar? Om ja, varför?  

 

3. Har medarbetarna mer ansvar idag är när de började på arbetsplatsen? 

 

Hygienfaktorer 

Arbetsmiljö 

1. Är du nöjd med arbetsplatsens fysiska miljö? Tror du medarbetarna är nöjda 

med den fysiska miljön? 

- Hur upplever du lokalerna (temperatur, ljus och luft)? 

- Upplever du att er arbetsmiljö är ergonomisk?  

 

2. Känner du dig trygg på arbetsplatsen? Tror du medarbetarna känner sig trygga 

på arbetsplatsen?  

 

3. Hur viktig tror du den fysiska arbetsmiljön är för medarbetarnas personliga 

motivation? Skulle den kunna förändras på något sätt? 
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Lön 

1. Tror du att medarbetarna är nöjda med den lön de har i dagsläget? 

- Tycker du att lönen motsvarar deras prestation? Tror du att de själva tycker 

lönen motsvarar deras prestation?  

 

2. Finns det möjlighet till löneförhandling inom organisationen?  

- Hur ser löneutvecklingen ut?  

 

3. Är lönen något du tror motiverar medarbetarna i deras dagliga arbete?  

 

Arbetsförhållanden 

1. Hur är relationen mellan överordnad och underordnad?  

 

2. Hur ser personalpolitiken ut? 

- Behandlas personalen bra? 

 

3. Är arbetsvillkoren bra utformade utifrån de uppgifter som ska lösas i det 

dagliga arbetet?  

- Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte?  

 

Belöningssystem 

1. Hur upplever du att medarbetarnas prestation ersätts? 

- I det dagliga arbetet eller bestämda tidpunkter (utvecklingssamtal och 

liknande)? 

- Anser du att ersättningen motsvara medarbetarnas prestation?  

- Ersätts alla medarbetare på liknande sätt?  

 

2. Vilken slags ersättning får medarbetarna?  

- Materiell (exempelvis pengar eller ting) eller immateriell (exempelvis 

uppskattning och feedback)? 

- Vilken typ av ersättning tror du motiverar dem i högst utsträckning till att 

utföra deras dagliga arbete? 
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3. Hur viktiga tror du ersättningar är för medarbetarnas personliga motivation?  

 

4. Vilka kriterier baseras ersättning på? 

- Kan medarbetarna påverka de mål/kriterier som prestationen bedöms utifrån, 

det vill säga kan de själva påverka huruvida de uppfyller målen?  

 

Utformning av system 

 

5. Om du fick möjligheten att utforma organisationens belöningssystem; hur 

skulle det se ut?  

- Vilka typer av ersättningar skulle systemet innehålla?  

- Hur skulle ersättningarna utdelas?   
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7.3 Bilaga 3. Sammanställning över intervjurespondenternas svar 

 
   
Intervjurespondenter 

 
Motivationsfaktorer 

 
Hygienfaktorer 

 
Belöningssystem 

 
1. Anställd 10 år 
 
Motiverad 

Positiva kundupplevelser 
 
Varierande, lagom svåra, 
intressanta arbetsuppgifter 
 
Utvecklingsmöjligheter/ 
avancemang 
 
Ej mer ansvar 

Nöjd med arbetsmiljön - 
men kan förbättras 
 
Arbetsmiljön är viktig för 
personlig motivation 
 
Vill ha högre lön 
Lönen ej motiverande 
 
Bra personalpolitik 
Bra arbetsvillkor 

Ersättning motsvarar ej 
prestation 
 
Immateriella ersättningar 
motiverar mest 
 
Ersättningar ej viktiga 
 
Måluppfyllnad kan påverkas 
 
Vill ej ha bonus/provision 
 
Materiella och immateriella 
ersättningar bör användas 

 
2. Anställd 6 år 
 
Motivationen varierar 

Problemlösning/positiva 
kundupplevelser 
 
Enformiga, enkla, delvis 
intressanta arbetsuppgifter 
 
Utvecklingsmöjligheter/ 
avancemang 
 
Mer ansvar 

Ej nöjd med arbetsmiljön 
 
Arbetsmiljön viktig för 
personlig motivation 
 
Vill ha högre lön 
 
Lönen ej motiverande 
 
Bra personalpolitik 
Ej bra arbetsvillkor-
stressigt 

Ersättning motsvarar ej 
prestation 
 
Immateriella ersättningar 
motiverar mest 
 
Måluppfyllnad kan påverkas 
 
Vill ha bonus/provision vid 
måluppfyllnad som utdelas 
månadsvis 
 
Materiella och immateriella 
ersättningar  

 
3. Anställd 1 år  
 
 Motivationen varierar 

Positiva kundupplevelser, 
bra merit, göra ett bra jobb, 
nå mål 
 
Varierande, enkla, delvis 
intressanta arbetsuppgifter 
 
Utvecklingsmöjligheter/ 
avancemang 
 
Ej mer ansvar 

Nöjd med arbetsmiljön  
 
Arbetsmiljön ej viktig för 
personlig motivation 
 
Vill ha högre lön 
Lönen ej motiverande 
 
Bra personalpolitik 
Ej bra arbetsvillkor- 
stressigt 

Ersättning motsvarar ej 
prestation 
 
Immateriella ersättningar 
motiverar mest 
 
Vill ej ha bonus/provision 
 
Materiella och immateriella 
ersättningar bör användas 
 

 
4. Anställd 1 år  
 

Positiva kundupplevelser, 
bra merit, vara duktig, nå 
mål 

Nöjd med arbetsmiljön 
 
Arbetsmiljön viktig för 

Ersättning motsvarar 
prestation 
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Motiverad  
Varierande, utmanande, 
intressanta arbetsuppgifter 
 
Utvecklingsmöjligheter/ 
avancemang 
 
Ej mer ansvar 

personlig motivation 
 
Vill ha högre lön 
Lönen ej motiverande 
 
Bra personalpolitik 
Bra arbetsvillkor 

Immateriella ersättningar 
motiverar mest 
 
Vill ej ha bonus/provision 
 
Materiella och immateriella 
ersättningar bör användas 
 

 
5. Anställd 1 år 
 
Motiverad  

Positiva kundupplevelser, 
positiv feedback, social 
sammanhållning 
 
Varierande, utmanande, 
intressanta arbetsuppgifter 
 
Utvecklingsmöjligheter/ 
avancemang 
 
Ej mer ansvar 

Nöjd med arbetsmiljön 
 
Arbetsmiljön viktig för 
personlig motivation 
 
Vill ha högre lön 
Lönen ej motiverande 
 
Bra personalpolitik 
Ej bra arbetsvillkor 

Ersättning motsvarar ej 
prestation 
Immateriella ersättningar 
motiverar mest 
 
Vill ha bonus/provision 
 
Materiella och immateriella 
ersättningar bör användas 
 

 
6. Anställd 7 år 
 
Ej motiverad, men 
trivs 

Positiva kundupplevelser, 
social sammanhållning,  
 
Enformiga, ej intressanta, ej 
utmanande arbetsuppgifter 
 
Utvecklingsmöjligheter/ 
avancemang 
 
Mer ansvar 

Nöjd med arbetsmiljön 
 
Arbetsmiljön viktig för 
personlig motivation 
 
Vill ha högre lön 
Lönen ej motiverande 
 
Bra personalpolitik 
Bra arbetsvillkor 

Ersättning ej motsvarar 
prestation 
 
Materiella ersättningar 
motiverar mest 
 
Vill ha bonus/provision 
 
Materiella och immateriella 
ersättningar bör användas 
 

 
7. Anställd 5 år 
 
Motiverad 

Positiva kundupplevelser, 
feedback. 
 
Varierande, utmanande och 
intressanta arbetsuppgifter 
 
Utvecklingsmöjligheter/ 
avancemang ej viktigt 
 
Ej mer ansvar 

Nöjd med arbetsmiljön 
 
Arbetsmiljön delvis viktig 
för personlig motivation 
 
Vill ha högre lön 
Lönen motiverande 
 
Bra personalpolitik 
Bra arbetsvillkor 

Ersättning motsvarar ej 
prestation 
 
Immateriella ersättningar 
motiverar mest 
 
Vill ha bonus/provision 
 
Materiella och immateriella 
ersättningar bör användas 
 

 
8. Anställd 4 år 
 
Ej motiverad, men 
trivs 

Positiva kundupplevelser, 
social sammanhållning, 
relativt roligt jobb 
 
Enformiga, enkla, 
intressanta arbetsuppgifter 
 
Utvecklingsmöjligheter/ 

Nöjd med arbetsmiljön 
 
Arbetsmiljön viktig för 
personlig motivation 
 
Vill ha högre lön 
Lönen ej motiverande 
 

Ersättning motsvarar ej 
prestation 
 
Materiella ersättningar 
motiverar mest 
 
Vill ha bonus/provision 
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Tabell 5. Sammanställning över arbetstagarnas svar 

 

	  

avancemang ej viktigt 
 
Ej mer ansvar 

Bra personalpolitik 
Bra arbetsvillkor 

Materiella och immateriella 
ersättningar bör användas 
 

 
Intervjurespondenter 

 
Motivationsfaktorer 

 
Hygienfaktorer 

 
Belöningssystem 

 
A. Anställd/enhetschef  
6 månader 
 
Tror ej medarbetarna  
är motiverade  

Intressanta, varierande, 
givande uppgifter för 
merparten 
 
Lagom svårighetsgrad 
arbetsuppgifter 
 
Utvecklingsmöjligheter/ 
avancemang viktigt för 
de flesta 
 
Ej mer ansvar 

Ej nöjd med arbetsmiljön 
Arbetsmiljön ej viktig 
för personlig motivation 
 
Vill ha högre lön 
Lönen ej motiverande 
 
Bra personalpolitik 
Ej bra arbetsvillkor - 
stressigt 

Ersättning motsvarar ej 
prestation 
 
Materiella ersättningar 
motiverar mest 
 
Vill ej ha bonus/provision 
 
Materiella (dock ej pengar) 
och immateriella 
ersättningar bör användas 

 
B. Anställd/ 
teamchef 4 år 
 
Tror medarbetarna delvis 
är motiverade 
 

Intressanta, varierande, 
givande uppgifter för 
merparten 
 
Lagom svårighetsgrad 
arbetsuppgifter 
 
Utvecklingsmöjligheter/ 
avancemang viktigt 
Ej mer ansvar 

Ej nöjd med arbetsmiljön 
 
Arbetsmiljön viktig för 
personlig motivation 
 
Vill ha högre lön 
Lönen motiverande 
 
Bra personalpolitik 
Bra arbetsvillkor  

Ersättning motsvarar ej 
prestation 
 
Immateriella ersättningar 
motiverar mest 
 
Vill ej ha bonus/provision 
 
Materiella och immateriella 
ersättningar bör användas 

 
C. Anställd/ 
teamchef 4 år 
 
Tror medarbetarna delvis 
är motiverade 
 

Varierande, enkla, 
intressanta 
arbetsuppgifter 
 
Lagom svårighetsgrad 
arbetsuppgifter 
 
Utvecklingsmöjligheter/ 
avancemang viktigt 
 
Mer ansvar 

Ej nöjd med arbetsmiljön 
 
Arbetsmiljön viktig för 
personlig motivation 
 
Vill ha högre lön 
Lönen motiverande 
 
Bra personalpolitik 
Bra arbetsvillkor  

Ersättning motsvarar ej 
prestation 
 
Materiella ersättningar 
motiverar mest 
 
Vill ej ha bonus/provision 
 
Materiella och immateriella 
ersättningar bör användas 

Tabell 6. Sammanställning över chefernas svar 


