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Abstrakt 
 

Studiens syfte var att utifrån kvalitativ metod undersöka vilka faktorer som påverkade 

motivationen hos bankanställda inom två enheter av retailverksamheten hos en svensk 

bank och vilka typer av motivation som utifrån informanternas narrativ driver de 

bankanställda i arbetet. 

 

Resultatet utgjordes av sju teman: Det mänskliga mötet, Mål och mening, Gruppen och jag, 

Trygghet och förändring, Intresset för uppgiften, Värdeord som kulturbärare och Ledarens 

betydelse.  

 

Resultatet visade att det sociala utbytet av kundmötet och den bekräftelse som kommer av 

att ha hjälpt en kund eller att bli sedd av chefen utgjorde den kraftigaste motiverande 

faktorn hos informanterna. Vidare visade studien att upplevt ledarskap och mål – både i 

termer av försäljningsmål, strategier och autonomi var motiverande i olika omfattning 

vilket kommit att påverka de båda enheternas aktivitetsnivå utifrån antal kundmöten. 

Företagets värderingar och Wanted Position utgjorde samlande faktorer vars innebörd i 

flera fall internerats av informanterna och skapade mening.   

 

Nyckelord 
 

Motivation, ledarskap, försäljning, bank 

 

Engelsk Titel: Motivation – A matter of Leadership? A qualitative study among bank 

employees 
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Introduktion   
 

Studiet av beteende hos människor utgör en av psykologins grundvalar. De första 

socialpsykologiska experimenten ägde rum runt år 1900 där man på ett strukturerat sätt 

försökte förstå människors beteende i grupp (Myers, Abell, & Sani, 2014). Analys av 

gruppbeteende har därefter förekommit i en stor mängd skepnader och har under de senaste 

30 åren intensifierats kring hur människan beter sig i grupp på arbetsplatsen och vad som 

påverkar detta beteende. 

 

Ledarskap 

För att den verksamhet som bedrivs vid en arbetsplats skall hålla önskad inriktning och ge 

de resultat man förväntar sig krävs normalt någon form av ledarskap. Detta tar sig 

traditionellt uttryck i formen av försök till styrning och kontroll av arbetsgruppens arbete, 

organisering och kultur.  

 

Redan i den förhållandevis tidiga organisationspsykologiska forskningen fann Bachman, 

Smith och Slesinger (1966) effekter av ledarskapet på prestationen, även om detta främst 

utövades i termer av kontroll. Här antas utövandet av kontroll främst ge positiva effekter 

genom att alla vill anstränga sig mer och dessutom anses kontroll främja relationen mellan 

medarbetare och chef. Studien visade även hur gruppens prestation påverkas av förtroendet 

för ledaren. Senare forskning, utförd på banktjänstemän visar dock väsentligt svagare 

effekter av övervakning och kontroll för såväl prestationen som relationen mellan 

medarbetare och chef (Schriesheim, Castro, & Yammarino 2000). 

 

Det har i tidigare forskning påvisats skillnader i prestation (performance) i arbetsgrupper 

som ett resultat beroende av chefen. Detta utifrån dennes agerande som ledare och 

förhållningssätt till arbetsgruppen samt vilka värderingar som etableras inom gruppen i 

förhållande till individerna och arbetet (Schaubroeck, Lam, & Cha 2007). I denna studie, 

gjord bland tjänstemän inom finanssektorn i Hong Kong och USA, framkom att 

uppfattningen av statusskillnader inom gruppen som legitima och förmågan till samsyn 

inom gruppen kring målsättningar och behov, även på individuell nivå, var de viktigaste 

värderingsgrunderna för att uppnå god prestationsnivå. 
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Tidigare studier utförda inom försäljningsorganisationer visar att ledarskapet påverkar 

beteende, såsom säkerhetsmedvetande (Conchie 2013) men också såväl effektiviteten som 

förmågan att genomföra projekt och förändringar (Kaiser 2010). Ledarskapet har också 

visat sig vara en väsentligt viktigare faktor för arbetsmotivationen än 

generationstillhörighet (Deal, Stawiski, Graves, Gentry & Weber 2013) 

        

Chen, Kirkman, Kanfer, Allen och Rosen (2007) visade i en studie utförd på 62 

arbetsgrupper inom ett större amerikanskt företag där ledarbeteendet ställdes i förhållande 

till underlydande anställdas prestation och motivation i termer av upplevt bemyndigande 

(empowerment) att högre grad av bemyndigande påverkade prestationen positivt, både på 

individ och på gruppnivå. Ytterligare ett viktigt resultat ur denna studie var att 

medarbetarens individuella relation till sin chef påverkar i vilken grad denne anser sig 

bemyndigad. 

   

Denna tes stärks vidare i en studie av Schaubroeck, Lam och Peng (2011) som studerar 

effekten av en förtroendefull relation mellan ledaren och arbetsgrupperna utifrån olika 

ledarskapsmetoder. Genom ett ömsesidigt förtroende i relationen mellan ledare och 

arbetsgrupp skapas en trygghet i relationen som i denna studie av 191st arbetsgrupper inom 

finansiell sektor visat sig påverka arbetsgruppernas prestation positivt.  

 

Ledarskap analyseras i föreliggande studie utifrån förmåga att skapa en miljö där 

motivation enligt någon av de fyra definitionerna av motivation som begrepp kan 

förekomma. Upplevt ledarskap analyseras utifrån informanternas narrativ och 

kategoriseras i tre huvudsakliga varianter:  

  

Transaktionsledarskap (transactional leadership) innebär en betydande övervakning och 

kontroll av medlemmar i arbetsgruppen genom rationella metoder såsom mätning av 

resultat och felfrekvens. (Bono & Judge, 2004)   

 

Transformerande ledarskap innebär att ledaren präglas av hög egen moralisk standard och 

framkallar lojalitet genom sin trovärdighet. Dessutom har vederbörande ofta karismatiska 

drag och en tydlig och inspirerande vision samt sprider entusiasm och är trovärdig. 

Ledaren tvekar inte att ibland uppmuntra ifrågasättande och försöker få sina underlydande 

att utvecklas (Bono & Judge, 2004, Schaubroeck et al., 2007). Samtidigt innebär denna typ 
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ledarskap en risk att skapa beroende underlydande, genom att de får utvecklingen serverad 

och därmed själva intar en mer passiva inställning till sin egen utveckling. Detta kan 

istället vara ett sätt för chefen att bygga upp sitt eget självförtroende (Alvesson & Spicer, 

2016).  

 

Tjänande ledarskap (Servant Leadership) innebär att ledaren tar ett steg tillbaka och istället 

lyfter fram arbetsgruppen. Vederbörande uppmuntrar samarbete inom och mellan 

arbetsgrupper samt delar makt och befogenheter inom arbetsgruppen. Fokus blir också att 

begränsa konflikter och svårigheter inom gruppen. Den tjänande ledaren är stöttande, 

samarbetsorienterad och inte går inte direkt i försvarsställning vid ifrågasättande 

(Schaubroeck et al., 2011). Arbetsgruppen får här ett större ansvar och mandat att själva 

prioritera och lösa sina uppgifter. 

 

I föreliggande studie jämförs det av informanterna upplevda ledarskapet med hur 

motiverade de upplever sig vara att utföra önskade uppgifter. Upplever man att ledarskapet 

påverkar motivationen? Alvesson och Spicer (2016) exemplifierar en vanligt 

förekommande syn på detta med att referera till boken ”From Good to Great” där 

författaren Jim Collins menade att det är vad han definierar som nivå-5 ledarskap som gör 

de företag han studerat framgångsrika över tid. Genom att vara hårt arbetande, 

professionell, envis, ödmjuk, modest, hålla fast i inriktningen och ge mycket beröm till 

underlydande menade Collins att framgång kunde nås och upprätthållas. Emellertid visar 

historien något annat eftersom flera av företagen fick omfattande problem några år efter att 

boken släppts. 

 

Frågan om värderingar och hur dessa kan implementeras i en organisation/grupp av en 

ledare diskuteras av Brown och Treviño (2007) i en studie av vårdsektorn. Många 

organisationer önskar att de anställda underkastar sig organisationens värderingar. Studien 

finner att ett mycket effektivt sätt att uppnå detta är att tillsätta karismatiska ledare som 

kommunicerar med ett tydligt värderingsstyrt budskap inom organisationen. I studien 

konstaterades att tre av fyra studerade värderingar som organisationen önskade 

implementera kom att adopteras av de underställda, som även uppgav att de vägleddes av 

dessa värderingar i sitt dagliga arbete. Denna typ av påverkan faller under det som Myers 

et al. (2014, s. 206) definierar som ”perifer väg till övertygelse” och kan tjäna ett gott syfte, 
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men som enligt Myers i hög grad syftar till att åsidosätta individuella värderingar utan att 

djupare fundera över budskapets giltighet i ljuset av budbärarens karismatiska uttryckssätt.  

Enligt Bono och Judge (2004) kan personlighetsdragen hos ledaren för ledarskapets 

utövande främst härledas till extraversion, även om Big Five endast förklarar 12 procent av 

variansen i karisma hos ledare. 

 

Motivation 

Motivation definieras i denna studie som ”viljan att utföra en önskad uppgift”. Holt, 

Passer, Smith, Bremner, Sutherland och Vliek (2015) pekar på vikten av att skapa ett 

motiverande klimat i organisationer och vilken skillnad i prestation det resulterat i där man 

gjort dessa ansträngningar. För att erhålla en djupare förståelse behandlas 

motivationsbegreppet utifrån fler än ett perspektiv. Utifrån olika teorier kan denna vilja att 

utföra en uppgift uppstå av olika anledningar och katalyseras eller hämmas av olika 

faktorer.  

 

En av de mest väletablerade motivationsteorierna är ”Self-determination theory” som utgår 

från ståndpunkten att individen själv har förmåga att styra sitt beteende i syfte att 

förverkliga sig själv. Deci och Ryan (2012) identifierar i Self-Determination theory tre 

grundläggande psykologiska behov som genom att de tillfredsställs faciliterar motivation. 

Dessa är känslan av att vara kompetent genom att man känner en självsäkerhet i 

arbetsuppgifterna, dels en känsla av autonomi, dvs. i detta fall upplevd möjlighet att själv 

påverka sitt arbete och dels känslan av tillhörighet till gruppen. Autonomi är den viktigaste 

faktorn för den individuella motivationen eftersom den innebär att individen låter det egna 

intresset påverka valet av uppgifter och dessas utförande. 

  

Teorin delar in motivationsbegreppet i flera underbegrepp som också utgör olika 

motivationsnivåer, varav följande huvudsakliga inriktningar bedöms såsom intressanta för 

denna studie: extern motivation, introject motivation, identifierad motivation och 

inneboende (intrinsic) motivation. Extern motivation innebär att man utför en uppgift 

endast för att undvika straff eller för att få betalt. Introject motivation innebär en något 

högre motivationsnivå, här utför man något för att man anser att man skall (och upplever 

det tillfredställande). Identifierad motivation innebär att utförandet av uppgiften också 

sammanfaller med egna mål och intressen. Ofta innebär också uppgiften viss autonomi. 

Inneboende motivation innebär att uppgiften i sig är mycket intressant och utmanande för 
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individen som också anstränger sig extra under utförandet (Deal et al. 2013) Ibland kan det 

som hos individen ter sig som inneboende motivation istället vara hos denne välintegrerad 

extern (extrinsic) motivation. Detta eftersom vi som människor lätt integrerar de i vår 

sociala omvärld uttalade normer och regleringar för att kunna vara en del av denna (Deci & 

Ryan 2012). 

 

Utifrån Self-determination Theory är autonomi den viktigaste drivkraften för motivation, 

välmående och effektivitet hos individen (Deci & Ryan 2012). Trots att inte ledarskap inte 

alltid har direkt påverkan på individens motivation kan ledarskapet facilitera att en miljö av 

de tre grundläggande psykologiska behoven definierade enligt Self-Determination Theory 

tillfredsställs eller förminskas. Därför är det intressant att också få informanternas narrativ 

kring upplevt ledarskap och motivationseffekter av detta. Motivationen kan också få 

hälsoeffekter. Salami och Ajitoni (2016) visar i en studie bland 230st banktjänstemän i 

Nigeria att motivation som faktor korrelerar negativt med utbrändhet.  

 

Bankbranschen och företaget i studien 

Bankbranschens affärsmodeller ställs nu inför ett hårt förändringstryck utifrån att digitala 

lösningar i vilka kunden både kan hantera och konkurrensutsätta sin bank som leverantör 

av ekonomitjänster blir allt bättre och nu täcker nästan alla segment. Samtidigt som 

affärsmodellerna utmanas öppnar tekniken också möjligheter för bankerna att själva 

erbjuda effektivare lösningar för sina kunder till lägre kostnader för både kund och bank. I 

en hårdare konkurrens och med det följande ökat förändringstryck krävs att 

bankpersonalen är motiverad för att möta dessa nya villkor. Tydligast blir förändringen för 

de som dagligen träffar kunder och nu möter konkurrens från digitala lösningar (Holmlund, 

Strandvik & Lähteenmäki 2017) 

 

Företaget som studeras i föreliggande arbete är en stor svensk bank med totalt 15000st 

medarbetare varav ca 4500st i den del som kallas Retail Sverige, dvs. bankkontor och till 

dessa närliggande regionala stabsfunktioner. De två enheter (X och Y) som valts ut kan 

definieras som distrikt av flera bankkontor, båda belägna inom stockholmsregionen. 

Storleksmässigt består enhet X av 102st heltidstjänster och enhet Y av 50st heltidstjänster. 

Varje år genomför företaget en medarbetarundersökning som kallas Human capital report 

(N’gager, 2017). Enheterna har avseende flertalet parametrar ett liknande utfall i denna 
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som nedan beskrivs under metodavsnittet. Dock finns några mindre avvikelser som 

närmare berörs i resultatdiskussionen. Det finns också skillnader mellan enheterna 

avseende försäljningsutfall och aktivitetsnivå i termer av antal kundmöten i förhållande till 

antalet anställda.  

 

Samtliga medarbetare omfattas av ett incitamentsprogram som kallas Eken. Till detta 

avsätts normalt en andel av en månadslön utifrån den individens prestation under året. 

Andelen är normalt 0,4 månadslöner för medarbetare i kontorsrörelsen, men kan variera 

kraftigt utifrån måluppfyllelse, upplevt förhållande till verksamhetens värderingar, kvalitet 

i handläggning mm. Avsättningen sker i form av aktier i företaget och utbetalas normalt 

efter tre år för att stödja ett långsiktigt agerande kring de affärer medarbetarna gör. Aktuell 

studie ställer frågan kring hur den enskilda individen upplever effekten av detta program 

för sin motivation. 

 

Performance/prestation definieras i denna studie som ”antal genomförda kundmöten” och 

försäljning sparprodukter enligt ”volym placeringar”. Denna jämförelse har skett på 

gruppnivå för respektive enhet, men justeras utifrån antalet sysselsatta på jämförda enheter.  

 

I studien undersöktes också effekten av den individuella upplevelsen som de värdeord som 

företaget etablerad som ledord/värderingar för verksamhetens utövande. Dessa är öppen, 

enkel och omtänksam. Definitionen av värdeorden är bred och skall känneteckna ett 

förhållningsätt i arbetet med kunder och kollegor.  

 

Dessutom undersöker studien hur informanterna upplever att företagets övergripande och 

långsiktiga strategimål ”Wanted Position” implementerats i den lokala verksamheten och 

hur de upplever att detta påverkar deras motivation. 

Wanted Position består av tre övergripande målsättningar för verksamheten: 

 

1. Vi är den ledande banken för de många hushållen och företagen på våra 

hemmamarknader. 

2. Vi har nöjda och lojala kunder som litar på oss 

3. Vi driver en lönsam och hållbar bank. 
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Omvärldsförändringar i form av kundbeteende, konkurrens, osäkerhet och reglering 

beskrivs som drivkrafter för arbetet med Wanted position. På bankkontorsnivå innebär 

detta arbete förändringar i arbetssätt, bemanning och erbjudande utifrån hur man önskar att 

verksamheten bedrivs framgent. I huvudsak kan förändringen beskrivas som att fokus på 

tillgänglighet och proaktivitet ökar på kontoren samtidigt som man vill förtydliga 

vardagserbjudandet som helt digitalt, där lokal närvaro och personlig service utgör ett 

komplement till detta. Wanted position innebär också ett samlat grepp kring 

kommunikation, synen på medarbetarna som resurs och strävandet efter en högre 

kundnöjdhet. 

 

Syfte 

Data från medarbetarundersökningen avseende de respektive avdelningarna (sammanfattad 

i tabell 1) nyttjas i diskussionen för att erhålla ett flerdimensionellt perspektiv på vad som 

motiverar den enskilda individen i sitt arbete och dess känslor och upplevd 

motivationspåverkan av ledarskap men även faktorer såsom mål, belöning, förändringar 

och värderingar (värdeord). 

Studien har syftat till att genom informanternas narrativ komplettera den bild som sedan 

tidigare genomförd medarbetarundersökning vid företaget givit tillsammans med den 

försäljningsstatistik som genererats i verksamheten. Kan ledarskap påverka upplevd 

motivation hos individen? Vilka övriga drivkrafter till medarbetarnas motivation 

framkommer i narrativen och hur påverkas den upplevda motivationen av faktorer som 

t.ex. belöning, kontroll, beröm, autonomi eller trygghet?    

 

Metod   

I studien har två enheter, X och Y, inom bankverksamhet med kundkontakt undersökts i 

syfte att förstå bakomliggande faktorer till motivationen hos medarbetarna på de respektive 

enheterna. Vidare har effekten av upplevt ledarskap och hur detta avspeglar sig i termer av 

försäljnings och aktivitetsprestation på respektive enhet studerats. Båda enheterna är 

belägna i Stockholmsregionen. I syfte att hålla informanterna anonyma, men samtidigt 

knyta deras narrativ till respektive enhet har de benämnts X respektive Y följt av ett 

individuellt ordningsnummer. 
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Vidare har studien haft ansatsen att undersöka om verksamhetens övergripande strategi 

”Wanted Position” och värderingar ”Öppen, Enkel och Omtänksam” påverkar 

informanternas upplevda motivation utifrån deras narrativ. 

Deltagare   

I studien har totalt 15st djupintervjuer (n=15) genomförts på de två enheterna under slutet 

av november och början av december månad 2017. För att ge en så god bild som möjligt 

har deltagare från olika yrkesroller och med olika kön och ålder kommit att ingå i urvalet. 

Emellertid har rekrytering av deltagare skett med bekvämlighetsurval, genom att inbjudan 

till intervjutillfällen skickats ut till anställda vid det båda enheterna. Detta har medfört att 

något fler kvinnor (n=10) än män (n=5) deltagit i studien. Tjänstgöringstiden bland 

informanterna varierade kraftigt från som minst fem månader till som mest 40 år. Studien 

kartlade inte exakt tjänstgöringstid hos informanterna utan inkluderade en frågeställning 

om att kortfattat redogöra för sin yrkesmässiga bakgrund varpå denna information erhölls. 

Utifrån informanternas berättelser har studien god spridning i detta avseende utifrån den 

underliggande populationen, dock med viss övervikt av längre tjänstgöringstid (>10år). 

Deltagarna var i det närmaste jämt fördelade mellan enheterna, 7st från enhet X och 8st 

från enhet Y. Totalt bedöms ca 100 personer ha nåtts av inbjudan där totalt 15st valt att 

deltaga varav två chefer. Författaren noterade ett intresse från ytterligare personer att ingå i 

studien, men detta kom att interferera med övriga arbetsrelaterade aktiviteter och sjukdom 

hos dessa varför det uteblev.  

   

Instrument   

Datainsamling har skett genom semistrukturerade inspelade intervjuer med deltagarna, dvs. 

de har intervjuats med stöd av frågeformulär och öppna frågor i syfte att dels förstå deras 

respektive nuvarande situation (eftersom den kan påverka utfallet), men också i syfte att 

successivt närma sig frågorna kring motivation och upplevt ledarskap genom del- och 

följdfrågor. Detta så att inte endast en frågeställning avgör en önskad dimension. Istället 

har nyanserna i deras samlade narrativ behandlats.  

 

Frågeställningarna utifrån intervjuunderlaget enligt bilaga 1 och bilaga 2 har kommit att 

utformas för att svaren skall bära rekvisit från definitionerna av motivation och ledarskap 
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(t.ex. utifrån definitionen för tjänande ledarskap) ovan för att underlätta kategorisering 

samt till vissa delar anknyta till kompletterande statistiskt material.  

 

Detta innebär att en del av intervjuguidens frågeställningar delvis anpassats för att svaren 

skall kunna analyseras utifrån Motivation at Work Scale (Gagne, Forest, Gilbert, Aubé, 

Morin, & Malorni 2010) för att ge studien större validitet i avseendet att fånga vilken typ 

av motivation som präglar informanterna. Den semistrukturerade metoden medger också 

att frågorna anpassas utifrån de deltagarens svar och kompletteras med följdfrågor i de fall 

det bedöms vara av värde för studien, vilket också skett. Användandet av öppna frågor har 

stöttat syftet att informanternas upplevelser återges så fritt som möjligt genom att svaren 

inte styrs till ja eller nej (Wilson & Maclean 2011). I vissa fall var det dock nödvändigt att 

låta informanten bekräfta sitt svar med ett jag eller nej så att tolkningssvårigheter 

begränsas. Intervjuguiden kom att modifieras något efter inledande intervju för att 

tydligare stödja studiens syfte utifrån relevant forskning. 

 

Medarbetarundersökning 
 

Utöver djupintervjuer har befintligt statistiskt material i form av tidigare utförd 

medarbetarundersökning samt försäljnings och aktivitetsstatistik kommit att konsulteras 

avseende de båda enheterna. Från de två deltagande enheterna har också responser på 

gruppnivå att inhämtats från tidigare genomförd metarbetarundersökning som designats av 

N’gager AB i syfte att mäta engagemang, upplevt ledarskap och vilja att framhålla 

arbetsgivaren och dess produkter. Denna enkätundersökning har regionalt mindre än ca 10 

procents bortfall och omfattar samtliga anställda på respektive enhet. Totalt deltog 749st av 

829st anställda i medarbetarundersökningen på regional nivå (n=749) med vars resultat de 

studerande enheterna jämförs avseende ett antal parametrar på enhetsnivå. En 

sammanfattande bild av diskuterade items i medarbetarundersökningen återges i Tabell 1 

nedan. Som framgår av tabellen uppvisar de båda enheterna som jämförs ett liknande utfall 

avseende flertalet parametrar och bör därför vara lämpliga att jämföra. Jämförtal från 

nationell nivå avseende synlighet och tydlighet hos ledare återges inte i det datamaterial 

som delgivits författaren varför dessa är exkluderade i tabell 1. 
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Ledarskapsindex baseras i medarbetarundersökningen på följande kriterier:   

Tydlighet, synlighet, ansvarstagande och givande av ansvar, helhetssyn, människor och 

resultat. Det presenteras också som ett sammanvägt ledarskapsindex för respektive enhet.   

Medarbetarindex baseras i medarbetarundersökningen på nivån av bifall på en femgradig 

skala till följande tre faktorer: ”min kompetens (kunskap, vilja och förmåga) matchar de 

förväntningar som ställs på mig”. ”Jag har fått förtroendet att ta egna initiativ” och ”Jag 

känner att jag bidrar till att uppnå arbetsgivarens syfte”.  

Vidare förekommer frågeställningar såsom ”våra värderingar vägleder mig i hur jag utför 

mina arbetsuppgifter och agerar i mitt arbete” i syfte att få en indikation på hur 

övergripande strategier och mål uppfattas. Dessutom ställs frågor kring benägenheten att 

rekommendera företaget som arbetsgivare vilket resulterar i en Net Promoter Score (NPS).  

  

Utöver detta mäts varje anställds prestation utifrån en rad parametrar. Studien använder en 

indikator på aktivitet: ”antal kundmöten”. Denna ger en god bild av individens 

aktivitetsnivå mot kund. Denna kompletteras med försäljningsstatistik avseende 

placeringar utifrån volym. Då ovan nämnda statistiska information är känslig har den 

endast behandlats på gruppnivå för respektive enhet. Detta mot bakgrund av företagets 

policys för hantering av personuppgifter och information. 
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Procedur   

Efter att erforderliga tillstånd inhämtats etablerades kontakt med respektive enhet inom 

företaget och inbjudan till intervju distribuerades via e-post. I inbjudan förklarades studiens 

syfte och genomförande tillika information om etiska ställningstaganden enligt informed 

concent. Intervjuerna genomfördes i avskilt rum på informanternas arbetsplats, så fritt från 

störningar som möjligt. Intervjuerna pågick mellan ca 30-40 minuter per styck.  

 

Analys 

I studien har informanternas narrativ utifrån deras upplevelse stått i fokus. Denna ansats är 

att beteckna som fenomenologisk (Langemar 2008). I detta fall har dock teorier från 

etablerad forskning nyttjats vid utformningen av intervjuguidens frågeställningar varför 

studien skulle kunna ses som deduktiv. Efter att intervjuer genomförts transkriberades 

dessa och analyseras enligt Tematisk Analys utifrån Hayes (2000) återgiven av  

Tabell 1

Sammanfattande utfall av diskuterade parametrar i medarbetarundersökning, maxpoäng = 100

Område Utfall per enhet X Y Nationellt

Ledarskap - tydlighet 85 84

Ledarskap - synlighet 84 82

Ledarskap - sammanvägt index 87 86 83

Medarbetare - Våra värderingar 

vägleder mig i hur jag utför mina 

arbetsuppgifter och agerar i mitt arbete 85 84 82

Medarbetare - Min kompetens matchar 

de förväntningar som ställs på mig 84 82 79

Medarbetare - Net Promoter Score 26 21 13

Medarbetare - På det hela taget mår jag 

bra 79 70 79

Medarbetare - Balans mellan privatliv 

och arbetsliv 75 66 74

Medarbetare - Företagets vision och 

syfte stödjer oss i att nå våra mål 71 69 70

Medarbetare - Sammanvägt index 87 85 83

Sammanfattande utfall återgivet utifrån "Human Capital Report 2017" av N'gager AB 2017
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Langemar (2008) vilket innebar att materialet genomlästes och meningsbärande text 

identifierades utifrån studiens syfte och frågeställningar. De meningsbärande enheterna 

kondenserades och indelades därefter i övergripande teman utifrån kategorier och 

subkategorier för att på ett strukturerat sätt kunna återge informanternas narrativ på ett 

översiktligt vis utifrån studiens syfte. I vissa fall har citat återgivits efter bearbetning för att 

säkerställa informantens anonymitet. Dessutom förekommer mindre språkliga justeringar 

av citat genomförts för att öka läsbarheten. I detta arbete har författaren vinnlagt sig om att 

innebörden hos informantens narrativ skall vara oförändrat. 

 

Resultatdiskussionen har kommit att kompletteras med data på gruppnivå från 

medarbetarundersökningen avseende respektive enhet och försäljningsstatistik. Dessa har 

då kunnat sättas i ett sammanhang och ställas mot de svar informanterna givit, men 

framförallt för att komplettera dessa genom att en rad parametrar som inte mäts i 

undersökningen kan fångas upp av intervjuerna.  

 

Det datamaterial (resultat av medarbetarundersökningen och försäljningsstatistik) som 

erhållits har av sekretesskäl inte varit på tillräckligt detaljerad nivå för att på individuell 

basis kunna jämföra motivation, prestation och upplevt ledarskap vilket är en större uppgift 

som nu istället kan blir föremål för framtida forskning när sådan möjlighet bereds. 

Information om personliga känsliga personliga förhållanden och sådan information som 

bedöms affärskritiska för företaget har mot bakgrund av sekretess och lojalitetsplikt 

kommit att exkluderas.    

  

Etik   

I samband med rekrytering till intervjuer erhöll samtliga deltagare en kortfattad 

information kring studiens syfte och vad det innebär att deltaga. Denna information 

upprepades vid intervjutillfället och frågan ställdes åter om deltagarna var beredda att 

underkasta sig dessa villkor inklusive inspelning av intervjun s.k. informerat samtycke. 

Informerat samtycke innebär information om vad studien avser och i vilket syfte insamlad 

information skall nyttjas (Wilson & MacLean, 2011). För forskning vid aktuellt lärosäte 

skall de av Vetenskapsrådet (2017) sammanfattade forskningsetiska krav tillämpas i linje 

med skriften “Forskningsetiska principer”. De fyra krav som definieras är 

informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och samtyckeskravet.  
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Informationskravet uppfylldes genom den information som delgavs alla deltagare vid 

rekrytering till undersökningen och som förtydligades muntligen vid intervjutillfället. 

Informanterna behövde vid detta tillfälle lämna sitt muntliga samtycke till att 

informationen i intervjuerna nyttjas i studiesyfte för att uppfylla samtyckeskravet. Vidare 

förtydligades att ingen information kring svar från den enskilda individen kommer att 

sparas längre än till dess att studien slutförts. Inspelad intervjudata och transkription 

raderas efter att studien slutförts och sprids inte till tredje man annat än de avpersonifierade 

delar som ingår i analysen.  

 

Eftersom författaren och de informanter som intervjuas är anställda vid samma företag 

ställs här högre krav på författaren att inte röja affärskritisk information eller känslig 

personlig information av t.ex. hälsokaraktär som framkommer i samtalet och som skulle 

kunna härledas till enskilda individer. Detta utifrån att författaren som anställd genom 

lojalitetsplikten underkastar sig de vid var tid gällande policys avseende t.ex. hantering av 

information som förekommer inom företaget. Författaren har för denna studies 

genomförande erhållit medgivande från såväl företaget som informanterna. Detta medför 

att såväl nyttjandekrav som konfidentialitetskrav möts.  

 

Det statistiska material som analyserats bedöms inte medföra några forskningsetiska 

implikationer eftersom detta är anonymiserat och respondenterna i 

medarbetarundersökningen lämnat medgivande till sin arbetsgivare att hantera denna 

information inom etablerade policys. Vidare har informanterna i intervjuundersökningen 

beretts möjlighet till uppföljande samtal för det fall så önskas.   
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Resultat   

Studien har syftat till att genom informanternas narrativ komplettera den bild som sedan 

tidigare genomförd medarbetarundersökning vid företaget givit tillsammans med den 

försäljningsstatistik som genererats i verksamheten. Kan ledarskap påverka upplevd 

motivation hos individen? Vilka övriga drivkrafter till medarbetarnas motivation 

framkommer i narrativen och hur påverkas den upplevda motivationen av faktorer som 

t.ex. belöning, kontroll, beröm, autonomi eller trygghet?    

Utifrån informanternas narrativ har sju stycken övergripande teman identifierats genom 

tematisk analys: Det mänskliga mötet, Mål och mening, Gruppen och jag, Trygghet och 

förändring, Intresset för uppgiften, Värdeord som kulturbärare och Ledarens betydelse.  

Identifierade teman, kategorier och subkategorier illustreras översiktligt i Tabell 2 nedan.  
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Tabell 2 

  
Identifierade teman, kategorier och subkategorier   

Tema Kategori Subkategorier 
      

Det mänskliga mötet 

Rådgivaren och kunden           
Skapa relation                                                           

Få bekräftelse                                                                           

Det sociala utbytet 

Mål och mening 

Målen som drivkraft                                                                                                                                                                                         

Att göra affär 

Att lyckas nå målet                                                          

Att inte lyckas nå målet                                                    

När målen blir meningsfulla                                                  

Lön och belöning                                

Gruppen och jag 

Tillhörande relation                                

Kollegial bekräftelse                                                                          Framgång föder framgång                                                                           

Rädslan att sticka ut                                                                               

Vi mot världen 

Trygghet och förändring 

                                                     

Oro för förändring                                        

Framtidens möjligheter 
Vikten av att veta                                                                           

När osäkerheten tar över                                                                

Så ser vi framtiden an                                                    

Intresset för uppgiften 

Vikten av att ha roligt                                       

När något känns viktigt Det självmotiverande arbetet                                                                  

Arbete med ett högre syfte                                                                      

Att trivas i vardagen 

Värdeord som kulturbärare 

Värderingarna och jag 

När värdeorden blir mina                                                                        

Värderingar och kund                                                                          

Värderingar och makt                                                               

Wanted position som 

värdering 

Ledarens betydelse 

Vikten av att bli sedd                                              

Tydlighet i styrning                                                                                                                        

Uppföljning som motivator                                                                     

När jag blir bekräftad                                                                 

Uppgiften förtydligas                                                         

Engagemang och autonomi                                                                                         
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Det mänskliga mötet 

Temat innefattar informanternas upplevelse av mötet med kunder och relationen till kunder 

utifrån kategorin ”Rådgivaren och kunden”.  Relationen mellan rådgivare och kund 

beskrivs dels som ömsesidig i fråga om social kontakt, men också som ett sätt för 

rådgivaren att erhålla bekräftelse, exempelvis uttryckt som ett tack för lämnade råd eller 

utfört arbete men även som en bekräftelse på de egna ansträngningarna eller kunskaperna. 

Det förkommer flera olika nyanser av detta i materialet. Många av informanterna uppger 

att de anser att kundmötet är något av det som intresserar dom mest. En viktig faktor är den 

feedback man får från kunder: 

Det som stimulerar mig mest är att träffa kunder och att få den där dagliga dosen av 

beröm (…) Det ger en kick, kunderna tycker det är positivt när de får förslag och 

tips och kanske får man grotta vidare i deras ekonomi 

 

Narrativet beskriver också upplevelsen av att få förtroende av kunden att hantera dennes 

ekonomi som viktigt för deras motivation. Det som återkommer här är den känsla av 

bekräftelse även denna del ger – att ha fått förtroende. Men bekräftelsen i kundmötet ser 

olika ut, någon uppskattar att få sina kunskaper bekräftade och uttrycker denna känsla 

tydligt: 

Det kan låta som en klyscha, men att få presentera sina kunskaper i kundmötet, det 

är det absolut roligaste 

 

Det sociala utbytet som möten med kunder ger beskrivs av många som det i sig roligaste 

med arbetet. En av informanterna uttryckte detta enligt nedan: 

Jag tycker själv att jag är ganska social och tycker det är roligt att träffa folk. 

Absolut roligast är att sitta öga mot öga med kunden och ha en diskussion kring vad 

jag tycker är intressant och vad kunden tycker är intressant för att hitta mötet där 

emellan 

 

Eftersom kundmötet innebär mellanmänsklig kontakt och social umgänge kom det 

generellt att beskrivas i positiva termer av informanterna. Den positiva effekt som beröm 

från kund upplevdes ge på motivationen kom nästan alla informanter att vittna om. Även 

de med delvis administrativa uppgifter och uttalat intresse för dessa uppskattade kundmötet 

som inslag i arbetsdagen ”Det är kombinationen som är grejen”.  
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Alla de informanter som intervjuas talar särskilt om kundmötet och kundrelationen som en 

viktig motivationsfaktor i deras arbete utom de som är chefer. Visserligen var endast två 

informanter chefer men ingen av dem talar om kunden eller kundmötet som något som 

intresserar dem mest i arbetet. De ger inte heller uttryck utifrån sina narrativ för att 

upplevelsen av kundmötet skulle vara motivationsdrivande i deras respektive 

arbetsgrupper. Detta behöver dock inte bero på ointresse eftersom yrkesrollen som chef 

normalt innebär mindre kundkontakt än övriga varför tankarna istället rör sig kring 

huvuduppgiften.    

 

Mål och mening 

Temat Mål och mening berörde informanternas förhållande till målsättningar av olika slag 

på individuell, grupp och verksamhetsnivå och betydelsen av dessa. Temat består av två 

kategorier: målen som drivkraft och att göra affär. De intervjuande informanternas 

förhållande till försäljningsmål är väsentligt mer varierande än synen på kundmötet.  

Utifrån kategorin målen som drivkraft finns flera olika nyanser representerade. Dels de 

som uppfattar individuella mål i sig själv som utmanande och som drivs mycket av målen 

men också av rädslan att inte nå uppsatta mål. 

Jag drivs ju utav siffror och det som gör att motivationen finns där är just att slå 

mina egna resultat lite grann och sedan vill jag ju ligga bra till (…) Det är också lite 

viktigt även om jag inte erkänner det (…) sedan mäter man sig alltid mot gruppen 

man befinner sig i, det går inte att komma ifrån. Jag vill inte vara sämst, absolut 

inte. Jag är van att ligga högt upp just för att jag vill ha det så. 

 

Ytterligare en nyans av förhållandet till målen i sig som drivkraft kan ses utifrån vad som 

inträffar när målet är uppnått. Här blir återigen bekräftelsen viktig och framstår som den 

underliggande drivkraften för motivation att nå målet: 

Tydliga mål triggar mig (…) det behöver inte vara ju så att själva målet triggar mig, 

det kan ju vara det som händer när jag nått målet; en klapp på axeln, Ett tack. 

 

Några ser målen i sig som en motivator där förmågan att nå dom ger en känsla av 

tillfredsställelse och kompetens i form av självförtroende. Förhållandet till målen är utifrån 

detta något ganska individuellt och de underliggande känslomässiga reaktionerna av ett 

mål är olika, även i termer av upplevd effekt på motivationen 
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Jag triggas utav siffror, målen i sig, att jag vet. (…) Det är som när jag springer, jag 

har alltid sprungit för mig själv, inte för att bevisa för någon annan utan mest för att 

bevisa för mig själv. Med siffrorna som visar resultatet blir det ju lite samma sak – 

jag bevisar att jag kan. 

 

En drivkraft som ofta diskuteras är Lön och betydelsen av incitament för motivation till 

måluppfyllelse. Lön och belöning förekommer under detta tema som subkategori till Målen 

som drivkraft. Förhållandet till lön som motivator varierar hos informanterna. En av dem 

samlar den blandade bilden ganska väl i sitt narrativ: 

Min motivation är först och främst att jag skall må bra och utvecklas, jobbar rätt 

och får uppskattning i form av lön. Det är klart att det är viktigt med lön, men det är 

inte det viktigaste. (…) Jag känner mig väldigt glad att man får uppskattning, även 

om den inte är monetär. 

 

I diskussionen kring effekten av lön och belöning för motivationen har följdfrågor kring 

hur man själv upplever effekten av incitamentsprogrammet Eken ställts vid intervjuerna. 

Flera svarar att deras motivation till försäljning inte påverkas av incitamentsprogrammet, 

men man ser ändå utbetalningen som ett välkommet tillskott i kassan när den kommer. 

Informanterna ger i flera fall en negativ syn på utformningen av programmet som sådant 

vilket skulle kunna påverka effekten av programmet negativt. Två huvudsakliga 

inriktningar om synen på effekten av programmet för motivationen utifrån informanternas 

narrativ åskådliggörs dessa citat från olika personer: 

Jag tycker att eken är ett sugigt program som inte motiverar mig ett skvatt eftersom 

det som kommer nu avser 2014. Byter man jobb under tiden så brinner den inne, då 

får jag ingenting för det jag gjort bakåt i tiden. Men naturligtvis säger jag inte nej 

när utbetalningen kommer 

Jag tror inte att ekenprogrammet motiverar mig, jag gör mitt bästa ändå, tyvärr. 

Men utfallet kanske gör att man blir glad ett tag 

 

Andra informanter har dock en mer positiv syn på Eken som belöning och dess effekt för 

deras motivation. Att bilden inte är entydig påvisar också att de motivationspåverkande 

faktorerna inte ser likartade ut hos alla tillfrågade: 

Definitivt motiverar det mig, självklart vill man ha betalt för det man levererar och 

då får man mer motivation, och man får ju en extra morot nu och då (genom 

ekenprogrammet). Sedan ger det uppskattning också. Jag känner att jag får 

uppskattning av min arbetsgivare för att jag gör ett bra jobb och då vill jag leverera 

ännu mera för att fortsätta få uppskattning 
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Några av informanterna talar om känslan av att göra affär som en positiv drivkraft utifrån 

ett mål man upplever som utmanande, hur man upplever en positiv känsla av att få avslut. 

Kombinationen av detta och behovet av att känna att man har rätt kompetens och 

självförtroende förtydligas också i narrativet nedan: 

Det viktiga är att man känner att man behärskar det man gör och tycker att det är 

kul att gå till jobbet. Den häftigaste känslan är när man fått till affären, det här 

acceptet med en intäkt på många hundra tusen eller flera miljoner. Framgång ger en 

spinoff-effekt så att man vill fortsätta. 

 

Gruppen och jag 

Temat Gruppen och jag behandlar det många av informanterna betecknar som viktigt. 

Känslan av att tillhöra arbetsgruppen och inkluderas skapar kategorin Tillhörande relation. 

Inom denna ryms subkategorierna rädsla att sticka ut och vi mot världen. Informanternas 

narrativ kring upplevelsen av gruppen för motivationen skapar kategorin Kollegial 

bekräftelse med subkategorin framgång föder framgång. 

Kategorin tillhörande relation kännetecknas av individens vilja och strävanden att vara en 

del av gruppen och accepteras av denna. Många av informanterna betecknar arbetsgruppen 

och sinnesstämningen i denna som viktiga för deras motivation utifrån hur de påverkas av 

sin omgivning. Ibland kan gruppkänslan också ge trygghet och till viss del isolering mot ett 

yttre hot: 

Vi har en extremt stark och positiv grupp. Vi har sjukt bra sammanhållning mellan 

alla anställda. Sedan har vi en chef som är en tydlig del av gruppen, han är chef 

men samtidigt en av oss (…) jag har känslan av att ledningen sitter i en helt egen 

båt på ett eget världshav, medan vi försöker ro framåt bäst vi kan på det här havet. 

 

Behovet av att känna sig delaktig i gruppens arbete tar sig olika uttryck. Rädslan att sticka 

ut är en subkategori som skapats utifrån flera narrativ som vittnar om att man själv inte vill 

framhäva de affärer man gjort i t.ex. gruppmöten: 

Jag är ganska lågmäld på möten. Jag nämner inte att jag gjort bra affärer, det får ni 

se själva i mupp (uppföljningssystemet) om ni vill titta. Jag lyfter inte fram mina 

egna affärer, men när mina kollegor har gjort affärer så lyfter jag ofta upp det för 

det tycker jag skapar ett driv hos hela gruppen. Laget är viktigare, laget skall funka. 
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Gruppen bygger också en inbördes lojalitet mellan gruppmedlemmarna som i sig motiverar 

till större insatser genom att man inte vill att andra skall drabbas negativt. Denna lojalitet 

sammanfattas väl i nedan narrativ: 

Om jag inte gör mitt jobb så måste ju någon annan göra det och då har jag ju lagt 

mer jobb och tvingat någon annan att anstränga sig mer för min skull. Jag tänker på 

att tar jag inte i ordentligt så kommer det att drabba någon annan. 

 

Under kategorin kollegial bekräftelse återfinns också subkategorin framgång föder 

framgång. Utifrån de narrativ som framkommer i studien upplever många av 

informanterna också att beröm och bekräftelse från kollegor är viktigt för deras trivsel och 

motivation. Det ger också en känsla av acceptans och samhörighet. 

Att prata om de framgångar man haft skapar motivation till ny framgång. Jag tror 

inte på det här att jag sitter på min kammare och tänker att vad bra jag är, för om vi 

lyckas tillsammans, det är det som skapar framgång, inte att en människa är duktig. 

 

Vidare talar flera om att behovet av bekräftelse också tillfredsställs av gruppen. Beröm 

mellan kollegor och gruppen som trygghetsskapare. Även när det gäller mål upplever flera 

att det skapar en sammanhållande effekt med ett gemensamt gruppmål. Andra ger uttryck 

för att deras prestationer då inte riktigt kommer fram och man får inte den extra motivation 

som man tycker att jämförelsen mot kollegor ger. Bilden är dock något splittrad i synen på 

detta och de som förordar en mer individuell jämförelse har fått tona ner sin efterfrågan på 

denna. Bilden av lagkänsla är starkast på den företagsenhet som också förmedlar bilden av 

att man varit framgångsrika: 

Det är väldigt roligt att jobba med kollegor och dela med sig kunskapsmässigt och 

få del av kunskap, för så länge vi kan utvecklas så drivs affären framåt 

 

Trygghet i förändring 

Temat innehåller två kategorier: Oro för förändring och Framtidens möjligheter. Trygghet 

är ett grundläggande behov hos människan. Utifrån informanternas narrativ blir det viktigt 

i flera perspektiv. När verksamheten står inför förändringar blir information viktigt och att 

känna att man har en del i det nya.  

Kategorin Oro för förändring. Förändringar kan också generera oro för framtiden. Oron 

bland informanterna gäller främst de förändringar som sker i gruppen när någon slutar och 

någon annan kommer ny, men också en oro för att förändring bara är något man talar om 
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men som inte materialiseras. Oron berör flera plan och kommer därför att återges utifrån 

den sammanfattande bild av detta som tecknats utifrån informanternas narrativ. Den oro 

som uttrycks gäller till att börja med yrkesrollen, där några av informanterna inte uppfattar 

förändring som positivt  

Vi skall hitta ett nytt arbetssätt och en del är lite oroliga utifrån vilken yrkesroll de 

har idag och vilken yrkesroll de skulle kunna landa i sedan. 

 

Oron tycks bitvis ha grund i den utveckling man observerat hos andra yrkesroller, där man 

sett en tydligare styrning och minskad frihet i sitt arbete genom att man i högre 

utsträckning än tidigare schemaläggs och inte i samma utsträckning styr över sin egen 

kalender och vilka kunder man skall träffa. 

Jag ser på privatsidan vad som hänt och det hade jag inte gillat om jag jobbat där. 

Nu tror jag säkert att det blir viss styrning av min roll framöver och det vet jag inte 

vad jag tycker om, eller det vet jag ju, men jag väljer att vänta tills den dagen innan 

jag gör någonting åt det 

 

En ytterligare oro är att man inte är med på förändringsresan och skulle vilja ha denna 

bättre förklarad. Man ser också en risk att alla inte är med och befarar att den 

kommunikation man upplever idag kring förändrat arbetssätt är mer kravställande än 

engagerande: 

Man behöver ha en psykolog som står här uppe och talar om hur man skall få det att 

flyta bättre för att få med sig hela gänget. Att ha någon som är psykologisk och 

pedagogisk istället för att säga: vi skall hit, ni som inte hänger med ni kan gå dit, 

hejdå. Att man har någon som kan få med alla på tåget inom vissa ramar såklart, 

men på ett positivt sätt. Jag tror att vi får en mycket större effekt då. 

 

Både chefer och övriga bland informanterna på respektive enhet uttryckte oro för 

effekterna av förändringar i gruppens sammansättning, att någon slutar eller kommer ny 

utifrån effekten på gruppens motivation. 

Jag tycker att det fungerat jättebra och alla har levererat på en hög nivå, men sedan 

väljer en person att gå vidare till annan tjänst och då fick man genast den här 

effekten när nästan alla slår i backen och börjar fundera; hur blir det här för mig nu? 

 

Kategorin Framtidens möjligheter: Många av informanterna ser också positiva sidor av att 

göra förändringar i verksamheten. Dessa kan dels bestå i av att själv få nya uppgifter och 

att få möjlighet att utvecklas men också i att förändringen sker mot ett tydligt mål.  
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Vissa informanter uttrycker också otålighet inför att man upplever att det endast talas om 

nytt arbetssätt utan att det implementeras: 

Vi skulle senast idag fått reda på vårt nya arbetssätt, men nu är det förskjutet några 

veckor och då har vi liksom gått ett tag och man har hunnit blir sugen på ett nytt 

arbetssätt, något som är roligt att känna när man jobbat så många år, men det 

händer ingenting. 

 

Otåligheten inför förändringen ser olika ut vissa vill att det går snabbt och andra vill helst 

inte att det sker. Ser man på den samlade gruppen informanter och vad de som jobbat länge 

också ger uttryck för så är det att man hela tiden måste lära sig nya saker. Förändring och 

förnyelse kan alltså rätt kommunicerad skapa motivation hos individen genom att man får 

tänka nytt:  

Det är tur att man jobbar i en bank som förändras hela tiden så att det inte blir 

slentrian. Det blir nya arbetssätt och jag gillar sådant, jag gillar att lära mig nytt.  

 

Intresset för uppgiften 

Temat består av kategorierna vikten av att ha roligt och när något känns viktigt. Många av 

informanterna beskriver sin motivation för arbetet som ett intresse, att man tycker det man 

gör är roligt och meningsfullt. Utifrån detta finns det två huvudinriktningar som också till 

viss del flyter samman. Utifrån ett motivationsperspektiv är det ändå intressant att separera 

dessa eftersom det kan vara olika typ av motivation som driver olika handlanden.  

Kategorin: vikten av att ha roligt kännetecknas av de uttryck som framkommer i narrativen 

kring vad som är viktigt för att trivas på arbetsplatsen och göra ett bra jobb. Vissa upplever 

arbetsuppgifterna i sig själv som roliga och den bekräftelse det ger:  

Det är viktigt att man får ha intressanta arbetsuppgifter, när dessa inte är intressanta 

kan man göra något annat (…) Det är något roligt jag skall göra idag, mycket är en 

känsla som jag tror att man skapar tillsammans. Saker blir inte roligare än vad man 

gör dem och det gäller att ha rätt inställning. Väljer man att gå till jobbet och tror att 

det skall vara roligt så blir det också roligare. 

 

Kategorin När något känns viktigt kännetecknar en annan typ av motivation. Trots att det 

fortfarande kan kännas roligt blir det nu också meningsfullt genom att man t.ex. skapar 

värde för kunden genom att hjälpa till med någon affär eller ge råd kring hur något kan 

göra stor skillnad för kunden: 
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Mötet med kund är väldigt inspirerande, att man kan hitta saker som ligger utanför 

boxen. Att lära känna personen bakom företaget och förstå vad det är som gör att de 

tror att de behöver min hjälp  

 

Värdeord som kulturbärare 

Temat ”Värdeord som kulturbärare” innehåller kategorin värderingarna och jag. 

Verksamheten som studerats har ett antal värdeord som ofta bedöms som värderingar. 

Värderingarna avser att bidra till etableringen av en gemensam kultur i verksamheten 

genom att de blir vägledande för den enskilde individen i arbetet. Emellertid är 

förhållandet till värderingarna varierande hos olika medarbetare utifrån deras narrativ. 

Flera upplever värderingarna som motiverande och som något som skapar mening till det 

arbete man gör. Man upplever att företaget genom dessa skiljer sig från konkurrenterna: 

Jag tycker det är värderingar som jag kan stå för och leva genom banken. Då känner 

man att det är bankens värderingar och då känner man att man vill sprida dom och 

verkligen anstränga sig i mötet mot kund trots att det är 1000:e gången någon 

kommer in och vill ha hjälp med ett mobilt BankID, eftersom det kanske är första 

gången för kunden och det gäller att vara lite omtänksam och lätt att ha att göra 

med. Även fast man är trött en fredagseftermiddag vill jag skärpa till mig och visa 

att jag kan leva efter värderingarna. 

 

Även om många av informanterna tycker att värderingarna står för någonting bra finns det 

också de som ger uttryck för andra känslor i kring dem och här kanske främst en rädsla att 

man inte skall leva upp till dem: 

”Jag tror att går man inte efter dessa värderingar så mår man ganska dåligt också”. 

Samtidigt som de flesta ger uttryck för värderingarna som någonting bra framhåller man 

dom inte nödvändigtvis som motivatorer i arbetet och någonting man tänker på: 

Nej, jag tänker inte så här att nu måste jag vara öppen enkel och omtänksam, så 

tänker jag inte, även om jag kan tycka att vi är omtänksamma i vissa lägen och i 

andra inte. 

 

Flera av informanterna betonar vilken av att banken som arbetsgivare i högre grad lever 

upp till värderingarna i förhållande till sin personal och inte endast i förhållande till sina 

kunder. Som motiverande faktor framträder dock inte värderingarna lika starka som den 

nya strategin som också inkluderar värderingarna, Wanted Position. Trots att 

målsättningarna för detta arbete av informanterna ibland upplevs som ”en högt flygande 
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fågel” som kanske inte är så tydlig så berättar flera informanter om den som något som 

skapar mening i en tillvaro som kanske i övrigt upplevs som något kaotisk: 

 

Wanted position och banken i stort är bäst, jag tycker om hela konceptet. Sättet att 

se på helheten och inte bara till aktieägarna är en jättebra tanke som lite är det som 

driver mig nu när arbetssituationen är tung och tråkig. Det betyder att man jobbar 

för någonting som är bra, som man kan stå för. Det är viktigt. 

 

Andra ser inte samma mening i den nya strategin utan ger uttryck för att den är något som 

kommer uppifrån utan insikt om det arbete som man bedriver på kontor som möter kunder: 

Vi jobbar på så gott vi kan, ibland så vänder vi ut och in på oss själva för att hjälpa 

kunder och jobbar mot ökad kundnöjdhet. Sedan står någon och pratar om Wanted 

position, nej det påverkar inte motivationen. 

 

Ledarens betydelse: 

Inom temat ledarens betydelse ingår kategorierna vikten av att bli sedd, tydlighet i styrning. 

Utifrån informanternas narrativ finns ett betydande behov hos dem att bli sedda av sin 

chef. Detta behov bekräftas också av de chefer som ingår i studien.  

Inom kategorin ”vikten av att bli sedd” framträder informanternas önskan om att chefen 

skall vara närvarande och se och bekräfta dom. Till att börja med handlar det om trygghet: 

Att bli sedd och hörd (…) att man genom ett närvarande ledarskap känner att man 

bidrar, är behövd och fyller en funktion, det är viktigast. Det väcker 

tillfredsställelse och man får bekräftelse på att man jobbar rätt. 

 

Behovet ledarens fysiska närvaro på arbetsplatsen framgår av flera narrativ där man känner 

sig bekräftad genom att denne intresserar sig för ens arbete. Dock kan olika medarbetare 

uppleva samma chef på olika sätt vilket framgår av de två narrativen nedan: 

Min chef lyssnar, hjälper till och löser problem om man lämnar ett sådant till 

honom. Jag känner mig väldigt glad att man får uppskattning, även om den inte är 

monetär. 

 

Min chef intresserar sig inte så mycket för mitt arbete. Problemet är att om man 

säger något som inte är personligt så tas det lätt personligt. Jag föredrar att man är 

tydlig och ärlig istället för att säga att det ”är inga problem”. 
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Många narrativ bekräftar också bilden av att chefen är viktig för förmågan att samarbeta 

och önskar att ”man anordnade aktiviteter som för alla delar av gruppen närmare varandra 

och ökar samarbetet”. Behovet av att stärka samarbetet uppmärksammas i flera narrativ 

från en av de studerade enheterna. 

Kategorin ”tydlighet i styrning”. Människor reagerar olika på olika typer av ledarskap. Det 

som den av någon upplevs som väldigt kontrollerande upplever någon annan som 

beslutsfähigt och drivande. På en av de studerande enheterna har man för den del som 

möter kunder som kommer i på kontoret spontant skapat ett roterande schema för att bygga 

en struktur kring detta arbete och tydligt fördela det. Vidare har de som tidigare har flera 

av de som tidigare haft ett kundansvar och själva kunnat planera sin dag istället fått en 

färdigplanerad dag.  

Det man upplever som negativt är att man inte kan påverka sin dag längre. Du styr 

inte över din egen kalender utan får en dag planerad i detalj. När inte har något av 

de förplanerade mötena skall man vara i kundtjänst enligt schema, trots att man har 

efterarbete som väntar på skrivbordet. 

 

Men synen på ledarskapet tycks vara en annan hos de som upplever att de förstår syftet, 

även om det inte är odelat positivt: 

Just nu är ledarskapet väldigt kontrollerande, men jag tänker ett steg till och jag kan 

förstå varför. Jag kan förstå att det kommer uppifrån och att det måste levereras. 

Det har inte varit den farten här tidigare utan vi har gjort andra saker. De som jag 

har i min närhet har blivit mer kontrollerade men också mer strukturerade. Jag har 

inte upplevt det så positivt från start men nu börjar det rundas till. 

 

Flera av de som omfattas av denna berättar om hur de upplever det som en ökad stress att 

genomföra kundmötena snabbare och därmed inte hinner ”Stress gör att jag inte kan lägga 

in det extra och köra hela registret utan bara det mest nödvändiga”.  
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Diskussion 
 

Resultatdiskussion 
Studien syftade till att undersöka hur olika faktorer påverkar motivationen hos 

bankanställda på två enheter i stockholmsregionen för att komplettera tidigare genomförd 

medarbetarundersökning och erhålla ett djupare perspektiv kring individernas uppfattning 

av värderingar och strategier samt hur de upplevde ledarskapets betydelse för deras 

motivation. 15 semistrukturerade intervjuer kom att resultera i sju övergripande teman: Det 

mänskliga mötet, Mål och mening, Gruppen och jag, Trygghet och förändring, intresset för 

uppgiften, värdeord som kulturbärare och ledarens betydelse. 

Sammanfattning och slutsats 

Sammantaget visade resultatet att de anställdas motivation påverkades av flera olika 

faktorer. Den som faktor som informanterna tydligast associerade till sin motivation var 

bekräftelse. Bekräftelsen kan komma från såväl kunder som chef eller kollegor.  

Den form av bekräftelse informanterna uppgav sig motiveras mest av i nuläget var den som 

man sade sig uppleva från kund samtidigt som många av informanterna också uttryckte en 

önskan att bli sedda och bekräftade av chefen, t.ex. genom bekräftelse på att man ”jobbade 

på rätt sätt”. Det sociala behovet och känslan av kompetens hos individen både i relation 

till kunder, chef och organisationen påverkan på motivationen bekräftas också av tidigare 

forskning (Deci & Ryan 2012, Green, Blank, & Liden 1983, Schriesheim et al. 2000 och 

Brown & Treviño 2009). 

Vidare visade studien att upplevt ledarskap och mål – både i termer av försäljningsmål och 

strategier var motiverande i olika omfattning vilket kommit att påverka de båda enheternas 

utfall i försäljning av placeringsprodukter och antal kundmöten. Avseende dessa delar kom 

studien att bekräfta tidigare forskning kring effekterna på motivation av upplevt ledarskap, 

tydlighet kring mål och upplevd autonomi (Hu & Liden, 2011, Schaubroeck et al., 2012, 

Deci & Ryan 2012).  

Den för verksamheten övergripande, långsiktiga målsättningen uppkallad Wanted position 

kom i flera fall att upplevas som ett positivt långsiktigt mål att sträva mot och kunde även 

upplevas som meningsskapande för informanterna. Vidare utgjorde verksamhetens 

värderingar en kulturell bas för många informanter, som i flera fall gav bilden av att man 

gjort verksamhetens värderingar till sina egna.  
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Den motiverande effekten av Wanted position och värderingarna var dock inte 

samstämmig men överlag positiv utifrån informanternas narrativ. Den motiverande 

effekten av tydliga mål är sedan länge etablerad enligt tidigare forskning. När målen 

dessutom länkas till tydlighet i processer och förhållande till organisationen vilket både 

Wanted position och värderingarna utgör delar av eller bidrag till kan en förstärkt positiv 

effekt på arbetsgruppens utlopp för motivation i form av produktivitet uppstå (Hu & Liden, 

2011).  

Utifrån den medarbetarundersökning som tidigare genomförts och som denna studie nedan 

sätts i relation till (enligt tabell 1) har personalen vid de båda jämförda enheterna generellt 

skattat sin egen motivation och kompetens i linje med eller något över det nationella 

genomsnittet. Däremot kan ledarskapsindex i medarbetarundersökningen inte direkt påvisa 

någon direkt koppling mot enhetens resultat i termer av aktivitetsnivå eller den 

försäljningsstatistik som tillgängliggjort för denna studie. Informanternas narrativ ger dock 

en annan bild utifrån sin känslomässiga upplevelse av ledarskapets effekter på deras 

motivation än den övergripande bild som tecknas i medarbetarundersökningen. Utifrån 

detta framstår istället medarbetarundersökningen som ett sätt att generellt betygsätta om 

man tycker om sin chef snarare än dennes förmåga att verka som en motiverande kraft och 

ledare. Chefens betydelse beskrivs som mindre av intervjuade företagsrådgivare. Detta 

beror sannolikt på att denna roll traditionellt präglas av större autonomi.  

Utifrån de resultat avseende motivation och vilken nivå i hierarkin man tillhör som 

konstaterats av Deal et al. (2013) hade man kunnat förvänta sig att urvalsgruppen av 

informanter skulle uppvisat högre nivåer av extern motivation än vad som faktiskt var 

fallet. Här bedöms såväl kulturella effekter på företagsnivå som nationellt i Sverige kunna 

påverka att utfallet ser annorlunda ut eftersom vi internationellt sett har mindre uttalade 

hierarkier.  

 

Diskussion utifrån teman 

Under temat det mänskliga mötet kom informanterna att redogöra för sitt förhållande till 

främst kunden och kollegor. Samtliga intervjuade utom chefer uppgav att kundmötet och 

kundrelationen var det som gav dem starkast motivation. Motivatorerna var här dels av 

social karaktär, man upplevde en tillfredsställelse av att bygga en relation och ”knäcka 

koden” med kunden. Deci och Ryan (2012) definierar tre grundläggande psykologiska 
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behov för att individen skall vara motiverad. Ett av dessa är social tillhörighet, vilket 

skapas genom relationsbyggande. Ett annat är känslan av att vara kompetent. Det tredje är 

känslan av autonomi. 

Rådgivarens behov av bekräftelse på området att känna sig kompentent tillfredsställs 

genom att kunden både lyssnar till, följer och tackar för de råd som erhålls. Flera narrativ 

bekräftar också att kundens positiva reaktion när vederbörande få ta del av deras kunskaper 

utgör en stark drivkraft. Kundmötet kan också utgöra en alternativ social trygghetsskapare 

till den bas som organisationen i sig själv utgör. Någon beskriver det som att ”när jag väl 

sitter i mitt kundbesök så glömmer jag vad min chef har sagt eller någon annan har sagt 

och lyssnar på kunden”. Kunderna ställer visserligen krav på olika saker men samtidigt har 

ingen av informanterna återgivit kundernas krav som en stressande känsla. Istället tycks 

den av informanterna upplevda positiva reaktionen på leverans helt överskugga detta. 

Stress utifrån arbetsbelastning kopplas inte alls till kunder utan till hur företaget valt att 

organisera verksamheten och att man upplever sig vara för få personer för att kunna 

erbjuda den service man önskar mot kund. 

Flera informanter beskriver stress kring kundmötet som negativt för deras motivation ur ett 

försäljningsperspektiv där man i flera fall inte gör mer än man måste när tiden är 

begränsad. Dessutom beskriver flera informanter på enhet Y att den typ av förplanerade 

dagar där de inte längre avgör vilka kunder de som rådgivare träffar som stressande. Detta 

skulle också kunna ses utifrån att personliga relationer mellan kund och rådgivare inte 

längre kan odlas som tidigare vilket i sig upplevs som en minskad trygghet. 

Sammantaget utgör kundmötet och kundrelationen en källa till motivation genom att flera 

av de grundläggande psykologiska förutsättningar som Deci och Ryan (2012) presenterar 

inte Self-determination Theory bekräftas. Detta sker samtidigt som de stressfaktorer 

marknadskonkurrens skulle kunna utgöra och som tidigare forskning påvisat som sådana 

(Green et al 1983) genom t.ex. krav på snabb handläggning inte kunnat bekräftas utgöra 

faktorer tillräckligt starka för att undanskymma den positiva upplevelsen av kundrelationen 

i informanternas narrativ. Kundmöten och kundrelationen tycks hos informanterna väcka 

en inneboende ”intrinsic” motivation genom att upplevelserna av och kring kundmötet 

upplevs som så positiva att de blir motiverande i sig själva (Deal et al 2013). 
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Under temat Mål och mening redogjorde informanterna för hur de upplevde effekten av 

mål och känslan av att göra affär för sin motivation. Dessutom kom temat att fånga de 

upplevda effekterna av lön och belöning på medarbetarnas motivation.  

Upplevelsen av mål som motivator var något splittrad bland informanterna. Några uppgav 

att målen i sig inte påverkade deras motivation och inte hade någon betydelse för vad de 

avsåg att åstadkomma under arbetsdagen. Några uttryckte att gemensamma gruppmål var 

att föredra medan andra upplevde en stark motivation av tydligt kommunicerade 

individuella målsättningar. Denna motivation kunde dock ta sig olika uttryck. Några kände 

målen som en utmaning som man skulle klara av och upplevde en tillfredsställelse uttryckt 

genom lugn och glädje när de klarade målsättningen. För andra skapade det tydliga målet 

istället en oro att man inte skulle kunna klara att möta den förväntansbild som företaget 

presenterat och återgav därför en oro över att man skulle vara otillräcklig och inte ses som 

tillräckligt duktig. Denna oro stöds delvis av medarbetarundersökningen där man på enhet 

Y utifrån självskattning angivit att man i något lägre utsträckning än det nationella 

genomsnittet upplever sig som tillräcklig utifrån sin arbetssituation i förhållande till 

förväntansbilden/målen (Tabell 1). Känslan av att lyckas uppfylla det individuella målet 

kopplas till det grundläggande psykologiska behovet av att känna sig kompetent (Deci & 

Ryan 2012).  

Generellt ger informanterna bilden av att de upplever introjekt motivation till att nå sina 

mål. Detta innebär att de anser att de är något som det skall och förväntas göra och att det 

känns bra att har klarat målen (Deal et al 2013). Vissa upplever dock målen som 

motiverande i sig själva och sporras av att tävla både mot sig själva och kollegor vilket 

istället tyder på en att målen ger en inneboende motivation för dessa informanter (Deci & 

Ryan 2012).  

Ett intressant fynd var att flera av de informanter som beskrev denna inneboende 

motivation också sporrades av monetära belöningar i form av löneökning eller Eken. 

Kanske blir en rolig uppgift ännu roligare om den också ger monetär bekräftelse. Rädslan 

att inte klara målen för att då vara otillräcklig eller i förlängningen inte kunna behålla sin 

roll definieras som extern motivation, dvs. drivet av utifrån kommande krafter eller 

förväntningar snarare än inneboende drivkraft (Deal et al., 2013).  
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Hu och Liden (2011) beskriver att det inte spelar någon roll hur tydliga mål och processer 

är om det inte finns ett ”goal commitment” hos individen. För verksamheten gäller det 

således att identifiera vad som motiverar olika individer att vilja uppfylla sina mål eftersom 

olika människor triggas av olika saker. Några av informanterna beskrev förhållandet till 

lön och eken som att det var det som återstod när man inte kände sig sedd, bekräftad eller 

upplevde möjlighet till utveckling. 

Medarbetarundersökningen kom inte att mäta de bakomliggande orsakerna kring varför 

eller varför inte individen uppfyller ett mål. Istället ställs i denna frågan om ”min 

kompetens i form av kunskap vilja och förmåga matchar de förväntningar som ställs på 

mig”. Informanterna på de båda undersökta enheterna uppvisar här en hög självskattad 

förmåga att möta sina mål uttryckt som förväntningar från företaget (Tabell 1). 

Många av informanterna uppgav att ekenprogrammet inte hade någon effekt på deras 

motivation. Utifrån deras narrativ beror det främst på hur programmet utformats, det är för 

lång tid mellan det att prestationen utförs till dess att utbetalning sker samt att kriterierna 

både präglas av otydlighet och subjektivitet i bedömningen. Flera uppgav att tydligare 

kriterier och t.ex. kvartalsvis belöningsintervall skulle få dem att tydligare koppla 

prestation till belöningen. Dock uppgav sig några motiveras av ekenprogrammet utifrån 

dess nuvarande utformning. Som tidigare nämnts reagerar individer olika på olika typer av 

incitament vilket också framkom i denna fråga. Även de informanter som var negativa till 

programmet önskade att det skulle vara kvar eller ersättas av ett nytt istället för att 

avskaffas helt. 

Utifrån temat gruppen och jag återges informanternas förhållande till arbetsgruppen och 

upplevda erfarenheter av detta. Individens förhållande till gruppen är en viktig faktor för 

motivationen då känslan av att känna tillhörighet utgör ett grundläggande psykologiskt 

behov enligt Deci och Ryan (2012) genom att man t.ex. bekräftar och berömmer varandra 

samt skapar en trygghet. Flera informanter återgav känslan av gruppens betydelse för 

motivation i försäljning genom att man i gruppen berättade om de bra affärer man gjort. 

Denna upplevelse stöds av forskning som finner att grupper som upplever sig som 

framgångsrika också tenderar att fortsätta vara det eftersom det skapar en stark 

förväntansbild på framtida resultat inom gruppen (Schaubroeck et al., 2011). Gruppens 

inbördes värderingar, förmåga till samarbete och förhållande till chefen påverkar också 

resultatet (Schaubroeck et al., 2007). 
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I studien framkom flera olika narrativ kring detta där gruppen utgör en sporrande kraft 

genom att man jämför varandras prestationer. Dock fanns också en rädsla för att skryta 

med de egna prestationerna på enhet Y vilket implicerar att grupprocessen kretsar kring det 

grundläggande behovet att tillhöra. 

Gruppen kan också vara ett forum för samarbete och detta en förutsättning för att kunna nå 

ett mål som presenterats på gruppnivå. En av informanterna från enhet X beskriver hur 

denne framgångsrikt format ett team där alla hjälper till med det som de individuellt är 

duktiga på. Detta narrativ kompletteras av ytterligare ett från enhet X där man uttrycker en 

önskan till att få specialisera sig inom gruppen utifrån det man upplever sig ha bäst 

kompetens inom och utifrån dessa roller sedan samarbeta mot ett gemensamt mål. Båda 

informanterna beskriver samarbetet inom gruppen som en förutsättning att kunna nå högt 

ställda mål och den av dem som var verksam på som företagsrådgivare kunde dessutom 

påvisa hur mycket stora affärer kunde genomföras av en mindre enhet tack vare att 

medarbetarna samarbetade.  

Betydelsen av samarbete och specialisering inom arbetsgruppen bekräftas av Hu och Liden 

(2011) som i studien av 71st arbetsgrupper på fem banker finner att högst effektivitet 

uppnås när målen och processerna är tydliga för alla gruppmedlemmar samtidigt som de 

har specialiserade roller och man väljer att inte bara uppmärksamma individuell förståelse 

av målsättningar utan också individens kommunikation med övriga gruppmedlemmar och 

med andra arbetsgrupper. Denna bild kompletteras av Chen et al. (2007) som visar att 

arbetsgruppens förståelse och vilja att nå ett mål också förstärks om man själva sätter det. 

Något som också kom att bekräftas i informanternas narrativ. Då gruppmedlemmarna 

påverkar varandra kommer intresset för att nå målen eller utföra uppgiften för den del 

gruppmedlemmarna inte finns uppgiften i sig själv så intressant att vara driven av extern 

motivation eller introjekt motivation (Deal et al. 2013) beroende av dynamiken inom 

gruppen. Medarbetarundersökningen kartlägger inte det upplevda förhållandet mellan 

individ och arbetsgrupp eller hur individen upplever att arbetsgruppens arbete fungerar. 

Därför är detta resultat ett intressant komplement till denna. 

 

Temat trygghet i förändring samlar informanternas narrativ kring behovet av trygghet och 

effekten av oro samt effekten av en hög förändringstakt i verksamheten för den upplevda 

motivationen. 
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Redan äldre forskning såsom Green et al. (1983) beskriver hur bankanställda pressas av 

omvärldsförändringar och rörliga marknader. Situationen idag är emellertid en annan och 

förändringstakten är också hög internt. Bankerna önskar ställa om till en verksamhet där 

kunden i högre utsträckning nyttjar banken via digitala kanaler (Holmlund et al., 2017). 

Denna utveckling drivs både av konkurrensskäl, kundernas önskemål om tillgång till 

digitala lösningar och kostnadsskäl. För de enskilda anställda innebär detta att de måste 

förändra sitt arbetssätt när allt färre anställda inom kontorsrörelsen förväntas kunna hantera 

kundernas förväntansbild och behov.  

Informanterna ger en blandad bild av känslan inför förändringar. Många upplever en oro 

kring vad som skall hända med deras respektive yrkesroller och hur deras arbete kommer 

att se ut i framtiden. Trygghet ses ofta som ett grundläggande mänskligt behov. Ofta 

definieras dessa behov utifrån Maslows behovstrappa där trygghet utgör första steget (Holt 

et al., 2015). Flera narrativ ger bilden av att oron tar viss energi från det arbete man 

förväntas utföra genom att motivationen påverkas negativt. Emellertid är det ingen 

samstämmig bild. Samtidigt som några upplever nyss nämnda oro, känner andra att man 

inte förstår varför eller är delaktig i förändringsprocessen. Istället väntar man på 

förändringens genomförande och ser hur det drabbar en själv som individ. Behovet av 

förståelse för förändringsprocessen uttrycks av flera, även chefer. Emellertid uttalar sig 

ingen chef och endast ett fåtal av de övriga informanterna kring behovet av delaktighet i 

förändringsprocessen. Kaiser (2010) beskriver delaktighet i förändringsprocessen som en 

av de viktigaste nycklarna till att som ledare lyckas skapa och upprätthålla de anställdas 

motivation i den. 

Den bild informanterna tecknar är emellertid inte entydig heller på denna punkt. Ett antal 

av dem skulle gärna se att de förändringar som planeras i verksamheten implementeras 

omgående och med större emfas än vad som hittills skett. Inom enhet Y framkommer en 

önskan om större förändringar inom företagsenheten eftersom man upplever att kollegorna 

i arbetsgruppen haft sina poster under lång tid och traditionellt inte har behövt ta till sig 

nya arbetssätt eller förändra sina roller nämnvärt.  

Medarbetarundersökningen ger ingen bild av att enhet Y eller X skulle ha svårigheter att 

implementera förändringar då den inte omfattade denna typ av frågeställningar. 

Medarbetarna på enhet X talar i aktuell studie inte om förändringar i samma utsträckning 

som medarbetare från enhet Y. Vidare har endast ett fåtal av informanterna givit uttryck 

för att själva vilja förändra sin yrkesroll och arbetssätt, detta trots att de i flera fall också 
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uttryckt förändringar som något positivt generellt. Därmed framstår motivationen till 

förändring som extern, dvs. driven av för individen utifrån kommande krafter. Denna typ 

av motivation anses normalt vara av lägre kvalitet ur ett performanceperspektiv eftersom 

medarbetaren här generellt inte presterar mer än någon annan kräver (Deci & Ryan 2012). 

Prestationens kvalitet riskerar också bli lidande om inte ett större intresse kan fångas hos 

individen. 

Temat intresse för uppgiften fångar informanternas narrativ kring vilken typ av intresse 

som driver deras motivation till försäljning. Intresset tar sig främst uttryck i form av den 

övergripande effekt som en del av informanterna upplever i arbetsuppgifterna i sig själva. 

Det har här varit svårt att urskilja om det är uppgiften i sig själv eller effekterna av att ha 

utfört uppgiften som utgör den individuella drivkraften hos dessa informanter. Detta mot 

bakgrund av man först väljer att beskriva arbetsuppgifterna som roliga, för att sedan tala 

om effekterna av dem som positiva eg. feedback från kund, chef eller uttryckt som 

måluppfyllelse.  

I flera narrativ framkommer vikten av att ha arbetsuppgifter som man upplever som roliga. 

Trots att denna bild delas av ett flertal är det en del av informanterna som inte upplever sig 

ha roliga eller intressanta arbetsuppgifter, men inte heller att de söker nya uppgifter utan 

snarare ger uttryck för att passivt invänta kommande förändringar. De kommer då i bästa 

fall att drivas av introjekt motivation, dvs. de gör något för att de vet att det är viktigt (Deci 

& Ryan 2012) men riskerar att också inte göra mer än de måste eller blir tillsagda att göra 

(s.k. extern motivation).  

Ytterligare en dimension av motivationen i uppgiften är att man upplever att det man gör är 

viktigt för någon annan eller betydelsefullt för en själv genom att utförandet av det ligger 

nära ens egna värderingar och utifrån detta blir motiverande. En sådan sak skulle kunna 

vara att lotsa en kund genom en försäljning av ett företag eller köp av en fastighet. Denna 

typ av motivation kan beskrivas som identifierad motivation är den näst högsta formen av 

motivation inför en uppgift (Deci & Ryan 2012). Därmed är det för individen en möjlighet 

att hitta motivation i arbetet genom att finna arbetsuppgifter med mening. Ett antal 

informanterna gav också uttryck för att ha funnit detta. 

 

 



- 35 - 

 

 

Temat ”värdeord som kulturbärare” fångar informanternas förhållande till företagets 

värderingar och wanted position samt effekterna av dessa för deras motivation. Utifrån 

informanternas narrativ är företagets värdeord uttryckt som värderingar generellt något 

positivt som man ibland gör till sina egna.  

Värderingar har länge varit ett populärt sätt att forma organisationer bland annat eftersom 

människor också kan styras av värderingar (Alvesson & Spicer 2016). Brown och Treviño 

(2007) konstaterar att människor ofta väljer karriär utifrån en relativt stabil samling 

personlighetsdrag och därmed kanske inte borde ha så lätt att ersätta sina egna värderingar 

med företagets. Emellertid underlättas denna process av att företaget tillsätter karismatiska 

ledare. Deci och Ryan (2012) framför istället att det faktum att individen tar omgivande 

normer och värderingar och gör dem till sina för välintegrerad extern motivation.  

Ingen av informanterna ger dock uttryck för att värderingarna skulle vara ett ”perifert sätt 

till övertygelse” (Myers et al. 2014, s. 206) utifrån företagets världsbild utan ger snarast 

uttryck för att man önskar att värderingarna präglade verksamheten i större utsträckning. 

Även avseende detta område finns det hos vissa av informanterna en rädsla för att man inte 

i tillräckligt hög utsträckning lever upp till värderingarna. Sammantaget framstår 

värderingarna som positivt inverkande på individens motivation i företaget, även om den 

faktiska effektstorleken av detta inte kan utläsas ur denna studie eller 

medarbetarundersökningen. Utifrån medarbetarundsökningen uppvisar de båda undersökta 

enheterna en lika stor självskattad effekt av värderingarna på arbetets utförande (Tabell 1).  

Wanted position är ett samlingsbegrepp för företagets långsiktiga mål och denna strategi 

inkluderar även värderingsuppfyllelse. Utifrån informanternas narrativ framstår denna 

strategi som lite tydligare än värderingarna i sig själva och verkar i flera fall motiverande 

eftersom man upplever att man är med och bygger något viktigt. Wanted position innebär 

också förändringar i arbetssätt och i många fall även yrkesroller eftersom den innebär att 

företaget förändrar kunderbjudandet utifrån det man upplever att kunderna vill ha. Kaiser 

(2010) betonar hur viktigt det är att samtliga berörda förstår varför och hur förändringen 

genomförs men också upplever den som något de är delaktiga i. Utifrån informanternas 

narrativ beskriver sig flertalet inte som delaktiga i förändringsprocessen utan upplever 

snarare en ökad styrning och kontroll av sitt arbete. Detta gäller i synnerhet enhet Y men 

förekommer också på enhet X med stora individuella variationer.  
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Temat ledarens betydelse fångar informanterna upplevelse av hur deras motivation 

påverkas av ledarskapet samt hur de upplever ledarskapet i sig. Medarbetarundersökningen 

visar generellt högt ledarskapsindex från de respektive enheterna (Tabell 1). Emellertid 

finns vissa avvikelser avseende hur synlig och hur tydlig man upplever att chefen är på 

olika kontor inom enhet X. Den sammanvägda nivån framstår dock som god. Utifrån 

informanternas narrativ var dock bilden en lite mer splittrad. Inom enhet X upplevde man 

generellt inte chefen som lika närvarande som man gjorde på enhet Y. Istället tecknas av 

flera informanter en bild av att deras chef tagit ett steg tillbaka men att man upplevde sig 

ha mandat till egna beslut. Detta uppfattas olika av informanterna på avdelningen, några 

efterfrågar mer och tydligare styrning medan andra upplever situationen som god.  

På enhet Y redogör informanterna istället för dagliga uppföljningsmöten/gruppmöten samt 

individuella uppföljningsmöten med chefen på veckobasis. Utifrån försäljningsstatistik 

genomförde enhet X 13 procent fler rådgivningsmöten under årets första elva månader 

jämfört med enhet Y under samma period, justerat för antalet anställda på enheterna. 

Schaubroeck et al. (2011) visade i en studie av 191st arbetsgrupper på finansiella 

institutioner i Hongkong och USA att tjänande ledarskap, dvs. att chefen tar ett steg 

tillbaka och ger förtroende till sina team att själva ta beslut ökade prestationen 10 procent i 

teamen rensat för övriga omkringliggande faktorer. Visserligen utgör Hongkong och USA 

andra kulturer än den nu studerade och beslutsfattande inom svenska organisationer 

påverkas sannolikt av vår kulturella strävan efter samförstånd.  

Utifrån informanternas narrativ är det grundläggande psykologiska behov som trygghet 

(Holt et al., 2015) samt för deras motivation också möjligheten att känna sig kompentent, 

socialt delaktig och uppleva autonomi vilket definieras i Self-determination Theory som 

grundläggande behov för motivation (Deci & Ryan 2012). Mot bakgrund av detta är ett 

ledarskap baserat på kontroll därmed mindre lyckosamt i att över tid nå goda resultat 

samtidigt som medarbetarna upplever arbetsglädje. Här är bilden olika mellan äldre 

forskning och mer sentida. Bachman et al. (1966) finner att de anställdas prestation och 

tillfredsställelse ökar med ökad kontroll. Nyare forskning visar dock att s.k. 

transformerande ledarskap, dvs. att chefen verkar som en karismatisk ledare, går före med 

eget moraliskt föredöme och skapar en miljö där människor utvecklas möjliggör högre 

resultat genom större individuell stimulans hos underlydande samtidigt som man kan 

etablera företagets värderingar hos dem (Bono & Judge 2004, Kaiser 2010, Brown & 

Treviño 2007, Schaubroeck et al. 2007).  
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Den effekt ett transformativt ledarskap har på gruppen kan förstärkas genom att chefen 

intar en mer tjänande roll, s.k. tjänande ledarskap (servant leadership). Vid tidigare studier 

på stora företag som t.ex. banker erhåller en högre performance i sina arbetsgrupper när 

detta etableras (Schaubroeck et al. 2011). Denna typ av ledarskap framträder inte i de 

narrativ informanterna lämnat, även om några av dem på enhet X anser att chefen tagit ett 

steg tillbaka och lämnat ett mer öppet fält samtidigt som mandat delegerats.  

Deltagarna tillfrågades också om de upplever sig ha mandat att ta de beslut som krävs för 

att arbeta effektivt samt hur de upplevde sin relation med chefen. Här framgick att många 

upplevde sig ha förtroende och för uppgiften tillräckliga mandat. Chen et al. (2007) visar 

att relationen mellan den enskilda medarbetaren och chefen är viktigare för performance än 

empowerment. På arbetsgruppsnivå är dock mandat viktigare.  

Utifrån informanternas narrativ förekommer det också konflikter i verksamheten även om 

dessa på intet sätt tar överhanden i berättelserna. Ibland finns de mer subtilt i narrativen 

och uttrycks som en frustration medan andra ser det mer problematiskt att inte uppleva sig 

kunna framföra en åsikt till sin chef utan att det tas som personlig kritik. Det senare 

påverkar motivationen utifrån flera perspektiv: De grundläggande psykologiska behoven 

blir inte tillfredsställda och relationen mellan chef och medarbetare som t.ex. Chen et al. 

(2007) och Schriesheim et al. (2000) pekar ut som avgörande för medarbetarens prestation 

skadas. Gelfand, Leslie, Keller och de Dreu (2012) finner att den kultur som företaget har 

för att hantera och lösa konflikter har stor inverkan på resultatet för det enskilda 

bankkontoret. Studien förespråkar en miljö med högt till tak för diskussioner där konflikter 

löses i samarbete. För att etablera denna miljö spelar chefens insatser en avgörande roll. 

Den bild som informanterna förmedlar är snarare att chefer ogärna hanterar konflikter, 

vilket utifrån Gelfand et al. (2012) riskerar att skada produktiviteten och kan leda till högre 

sjuktal genom utbrändhet. 

Försäljningsstatistik över sparandeprodukter på de båda enheterna avseende november 

månad visar inte någon tydlig skillnad mellan enheterna justerat för antalet anställda och 

det är något vanskligt att dra slutsatser utifrån enskilda månader på detta område eftersom 

enskilda affärer kan få stor effekt i utfallet.  

Sammanfattningsvis har ledarskapet en effekt på motivationen hos medarbetarna främst i 

termer av att uppmärksamma och bekräfta den enskilda medarbetaren samt skapa 

engagemang kring uppgiften och målsättningarna. Vidare kan ledarskapet bidra till att 
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forma en miljö som präglas av ömsesidigt utbyte, samarbete och bidra till att konflikter 

hanteras professionellt. I studien framkommer ingen skillnad i upplevelsen av ledarskapet 

som motiverande faktor mellan deltagande kvinnor och män. 

 

Praktiska implikationer 

Utifrån de subjektiva upplevelser hos informanterna som utgör resultatet i denna studie 

skulle företaget kunna öka motivationen hos medarbetarna genom ett antal olika faktorer. 

Utifrån informanternas narrativ är den viktigaste och enklaste åtgärden för chefer att öka 

synligheten och deltagandet i det operationella arbetet utan att detaljplanera vardagen för 

medarbetarna så att dessa känner sig bekräftade i högre utsträckning. Genom detta uppfylls 

grundläggande psykologiska behov för motivation som autonomi, kompetens och 

tillhörighet. Tillgodoses inte dessa riskerar motivationen vara av lägre kvalitet och 

resultatet långsiktigt sämre med sannolikt högre sjuktal.  

Dessutom bör företaget försöka rekrytera chefer som kan att sprida engagemang och som 

har förmåga att få med sig människor genom s.k. tjänande ledarskap. Det handlar om att 

skapa en miljö där medarbetarna upplever sig motiverande genom att strategiskt bygga 

arbetsgrupper efter intresse och personlighet hos medarbetarna där de kan komplettera 

varandra genom samarbete.  

När verksamheten nu står inför ett ökat förändringstryck blir ledaregenskaperna viktigare 

för att bibehålla motivationen och skapa trygghet hos medarbetarna. Utifrån tillgänglig 

forskning är den viktigaste faktorn att förstå och känna sig delaktig i förändringen. Detta 

sker lämpligen genom att på lokal nivå inkludera medarbetarna i diskussionerna kring hur 

arbetet lokalt bör organiseras för att nå Wanted position, som dessutom bör förtydligas i 

termer av lokala operationella strategier vilka medarbetarna därmed kan känna sig 

delaktiga i, utöver vad som redan idag skett på övergripande nivå. 

Värderingar och Wanted position är viktiga faktorer i verksamheten för att både bygga 

kultur och mening i det dagliga arbetet. Många upplever dessa delar som motiverande, men 

det är viktigt att medarbetarna upplever förtroende för att företagets värderingar tillämpas 

även internt och i förhållande mellan arbetsgivare och medarbetare. När roller förtydligas 

inom grupper och förståelsen för både enskilda mål och gruppmål blir tydligare samtidigt 

som samarbete inom och mellan arbetsgrupper uppmuntras visar forskningen att detta 

tillsammans ett tjänande ledarskap förmår att öka medarbetarnas engagemang och resultat.  
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Utifrån studiens resultat bör den medarbetarundersökning som genomförts modifieras om 

syftet är att erhålla fler nyanser av upplevt ledarskap och motiverande förmåga hos chefer. 

Eftersom informanternas narrativ avviker i synen på chefens nuvarande insatser mot de 

data medarbetarundersökningen visar indikerar detta att den inte förmår att fånga dessa 

delar.  

Informanternas narrativ indikerar generellt, med några avvikelser, en mycket begränsad 

motivationseffekt av incitamentsprogrammet eken och ger bilden av ett program med 

bland annat alltför lång tid till utbetalning. Detta trots att man generellt uppskattade att få 

del av programmet. Ekenprogrammet bör därför förändras för att uppmuntra prestation i ett 

något kortare perspektiv och utifrån av som i övrigt ovan nämnts uppmuntra samarbete 

inom organisationen i förhållande till kund och därigenom stödja förändringsarbetet mot 

Wanted position.  

Många av informanterna anser att lönen inte i sig är en av de främsta motivationsfaktorerna 

utan lyfter istället grundläggande psykologiska behov som att bli sedd, bekräftad och 

känslan av tillhörighet som drivkrafter. För det fall inte dessa finns på plats blir lönen 

utifrån narrativen en viktigare motivator vilket tydliggör ett ekonomiskt incitament att 

skapa en miljö där de grundläggande psykologiska behoven tillfredsställs i högre 

utsträckning på företaget.  

 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att komplettera tidigare genomförd medarbetarundersökning med de 

bankanställdas narrativ kring vilka faktorer de upplever motiverar dem i vardagen och här 

särskilt effekten av ledarskap genom upplevd ledarstil och hur de påverkades av 

företagsgemensamma värderingar utifrån verksamhetens värdeord samt hur den strategi 

som stakar ut den framtida inriktningen för verksamheten på en övergripande nivå 

påverkade deras motivation. I syfte att förstå detta efterfrågandes informanternas 

subjektiva upplevelser av de olika faktorerna och dess mening för dem i vardagen. Mot 

bakgrund av detta valdes kvalitativ metod eftersom den lämpar sig väl när man önskar en 

bild av subjektiva upplevelser (Langemar 2008). 

Till metodens nackdelar hör att generaliserbarheten utifrån ett begränsat antal narrativ kan 

påverkas negativt av den urvalsmetod som nyttjats i studien. Det kan vara så att bilden 

hade förändrats om en högre andel män och i synnerhet yngre män i lägre positioner inom 
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verksamheten valt att deltaga i studien eftersom dessa i medarbetarundersökningen tecknat 

en tydligt mer negativ bild av motivationen än övriga. Emellertid konstaterades ingen 

sådan avvikelse hos någon särskild grupp av informanter i denna studie. 

Resultatet kan ha påverkats av informanternas känslor vid intervjutillfället. Vad som sagts 

vid morgonmötet eller vid senaste uppföljning. För att begränsa effekterna av eventuellt 

förändrade budskap från företaget genomfördes intervjuerna under en begränsad tidsrymd 

så att regionala och nationella effekter kunde begränsas. Vidare kan resultatet ha påverkats 

av mindre förändringar i gruppsammansättningen på enhet Y samma vecka som studien 

genomfördes. 

Åtgärder såsom att välja ett avskilt mötesrum, så fritt som möjligt från externa störningar 

vidtogs för att begränsa effekterna av den omgivande miljön vid intervjutillfället. 

Emellertid kan det faktum att informanterna och författaren arbetar inom samma företag 

påverka nyanserna i resultatet, detta kan ske i både positivt och negativ riktning. Positivt 

utifrån att de upplever en trygghet i att tala med en kollega och negativt utifrån att 

författaren är verksam inom samma organisation och man då har en ökad försiktighet i vad 

man väljer att delge som informant. Det finns också en risk att man som informant svarar 

det man tror förväntas, som att man befann sig i en anställningsintervju. Vid flera tillfällen 

upplevde författaren att informanterna öppnade sig mer en tid in i intervjun varpå 

inledande frågeställningar upprepades eller omformulerades. Sammantaget präglades dock 

samtalen av öppenhet. 

Då analysen inte var matematisk utan utgjordes av tematisk innehållsanalys där författaren 

utgått från en både induktiv och deduktiv ansats genom att samla in en stor mängd 

information som sedan bearbetats till teman och analyserats utifrån tidigare forskning finns 

en risk att författarens egna värderingar har kommit att påverka utfallet. Den stegvisa 

bearbetningsmetod och det stöd resultaten funnit i tidigare forskning reducerar dock 

eventuella effekter av denna felkälla.  

Eftersom studien kom att täcka ett förhållandevis bredd fält kan detta ha påverkat i vilken 

omfattning informanterna fick tillfälle att utveckla ämnet på djupet. Att breda studier kan 

medföra detta bekräftas av Langemar (2008).  
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Framtida forskning 

Det finns sedan lång tid en mängd forskning på området kring motivation och ledarskap 

och hur effekterna ser ut i olika branscher. Utifrån denna studie vore det intressant att i 

nästa steg på individuell nivå kombinera intervjuer av både chefer och medarbetare med en 

kvantitativ undersökning som ställer det enskilda resultatet hos medarbetaren i relation till 

upplevd motivation detta. Undersökningen skulle också kunna kompletteras med ett 

personlighetstest av informanterna eftersom en stor del av vårt beteende påverkas av vår 

personlighet och därmed uppnås större förståelse kring varje enskilt utfall.  

Ytterligare en metod att öka förståelsen kring interaktionen mellan ledare, medarbetare och 

motivationsfaktorerna skulle vara att nyttja ett enklare genetiskt test där informanternas 

personlighetsdrag utifrån arvsanlag tydliggörs, då en betydande del av personligheten 

påverkas av dessa. Utifrån den befintliga forskning som konsulterats för denna studie har 

tidigare studier i ämnet ej valt att nyttja genetiska test som kompletterande datakälla vilket 

skulle kunna addera en utökad förståelse. I dagsläget bedöms dock förutsättningarna att 

nyttja denna metod som begränsad utifrån forskningsetiska ramar och vad som anses etiskt 

acceptabelt inom ett företag trots dess vetenskapliga fördelar. Användningen av genetiska 

test har länge ansetts som integritetskränkande men denna uppfattning utmanas nu när allt 

fler aktörer på marknaden erbjuder dessa för olika syften såsom släktforskning. 
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Bilaga 1. 

 

Intervjuguide: Några hållpunkter under intervju på ca 30-45min.  

 

Kort presentation av studien, syfte och bakgrund samt informed concent. 

 

Presentation av mig som intervjuare 

 

Berätta lite om din bakgrund och dina framtidsplaner, mår du bra? 

 

Vad intresserar dig mest i ditt arbete? Vad tycker du är mindre intressant? 

 

Vilka faktorer tror du skapar motivation i din arbetsgrupp? Vilka känslor? 

 

Vilka faktorer tror du minskar arbetsgruppens motivation? 

 

Sett till dig som individ, kan du nämna några faktorer som får tid att prestera bättre som du 

själv lagt märke till?  

 

Upplever du dessa motiverande faktorer? Hur tar de sig uttryck? 

 

Vilken är den främsta drivkraften för din prestation? 

 

Hur påverkas du av mål? 

 

Hur påverkas du av lön och incitament? 

 

Ser du några faktorer som du tror minskar din motivation till försäljning? 

 

Hur upplever du att din chef intresserar sig för ditt arbete? 

 

Vad upplever du för effekter på din motivation av din chefs insatser?  

 

Hur skulle du beskriva ledarskapet på din avdelning?  

 

Hur upplever du ditt mandat i förhållande till ditt ansvarsområde? 
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Hur tror du att din chef skulle behöva agera, vad skulle vederbörande behöva göra för att 

skapa en starkare motivation i gruppen? 

 

Hur upplever du effekterna på din motivation av Wanted position? 

 

Hur upplever du effekterna av värdeorden öppen, enkel och omtänksam i ditt arbete? 

 

Vad tror du själv är de viktigaste faktorerna som skulle få dig och dina kollegor att 

rekommendera banken som arbetsgivare?  

 

Vill du lägga till något kring vad du tror är viktigast för din egen motivation och vad som 

du tror kan skapa motivation på arbetsplatsen? 

 

 

 

Till frågorna som utgjorde ett stöd i intervjuprocessen tillkom också följdfrågor beroende 

på vilka svar som erhölls. Exempel på följdfrågor: Hur tar dessa sig uttryck? Vilka känslor 

väcker det hos dig? Hur upplever du det? Vid tillfällen då svaren inte bedömdes 

informativa omformulerades frågan under senare del av intervjun. 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide chef: Några hållpunkter under intervju på ca 45min.  

 

Kort presentation av studien, syfte och bakgrund samt informed concent. 

 

Presentation av mig som intervjuare 

 

Berätta lite om din bakgrund och dina framtidsplaner, mår du bra? 

 

Vad intresserar dig mest i ditt arbete? Vad tycker du är mindre intressant? 

 

Vilka faktorer tror du skapar motivation i din arbetsgrupp? Vilka känslor? 

 

Vilka faktorer tror du minskar arbetsgruppens motivation 

 

Sett till dig som individ, kan du nämna några faktorer som får tid att prestera bättre som du 

själv lagt märke till.  

 

Upplever du dessa motiverande faktorer? Hur tar de sig uttryck? 

 

Vilken är den främsta drivkraften för din prestation? 

 

Hur påverkas du av mål och incitament? 

 

Ser du några faktorer som du tror minskar din motivation till försäljning? 

 

Hur tar dessa sig uttryck? Vilka känslor väcker det hos dig? 

 

Hur upplever du att du i rollen som chef intresserar sig för dina medarbetares arbete? 

 

Ger de återkoppling? Några känslor? 

 

Hur upplever du att din chef intresserar sig för ditt arbete? 
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Vad upplever du för effekter på dina medarbetares motivation av dina insatser?  

 

Hur reagerar de? 

 

Hur skulle du beskriva ledarskapet på din avdelning?  

 

Hur upplever du ditt mandat i förhållande till ditt ansvarsområde? 

 

Hur tror du att din du skulle behöva agera, vad skulle du behöva göra för att skapa en 

starkare motivation i gruppen? 

 

Hur upplever du effekterna på gruppens motivation av wanted position? 

 

Hur upplever du effekterna på gruppens motivation av våra värdeord öppen enkel 

omtänksam i ditt arbete? 

 

Vad tror du själv är de viktigaste faktorerna som skulle få dig och dina kollegor att 

rekommendera banken som arbetsgivare?  

 

 

 

 

Till frågorna som utgjorde ett stöd i intervjuprocessen tillkom också följdfrågor beroende 

på vilka svar som erhölls. Exempel på följdfrågor: Hur tar dessa sig uttryck? Vilka känslor 

väcker det hos dig? Hur upplever du det? Vid tillfällen då svaren inte bedömdes 

informativa omformulerades frågan under senare del av intervjun. 


