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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som har ställt upp på intervjuer i denna studie. 
Utan ert deltagande och positiva inställning hade inte studiens genomförande 
varit möjlig. Ett litet extra tack till det engagemang vi har fått från företagets 
huvudsakliga kontaktperson som alltid varit tillgänglig och ställt upp när det 
behövts.  

Vi vill också rikta ett tack till varandra för ett givande arbete och gott 
samarbete. Studien har varit mycket intressant, lärorik och framförallt 
frambringat många skratt.  

Avslutningsvis vill vi speciellt tacka vår handledare Per Echeverri som har 
stöttat oss och gett bra vägledning genom hela studien. Många kloka ord, bra 
konstruktiv kritik och intressanta historier har gjort processen lätt att 
genomföra. 
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Sammanfattning 

Icke-monetära belöningar har på senare tid uppmärksammats mer och mer 
och börjat användas av företag i allt större utsträckning. Syftet med uppsatsen 
är därför att undersöka hur just icke-monetära belöningar upplevs av anställda 
och effekten de har på motivation. Är ökningen av icke-monetära belöningar 
verkligen berättigad?  

Tidigare studier har ofta kommit fram till att icke-monetära belöningar har en 
positiv påverkan på motivation men inte varför de har det och det är här vår 
studie har sitt bidrag. Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer på en bank som i princip endast använder icke-
monetära belöningar. För att ha en god grund att diskutera fallstudiens 
resultat, har tre teorier använts; teorin om frikoppling, Maslows behovstrappa 
samt Herzbergs tvåfaktorteori. Med hjälp av teorin om frikoppling har en 
diskussion förts kring den frikoppling som setts mellan de olika hierarkiska 
nivåerna. Motivationsteorierna har gett sitt bidrag i att stödja inre och yttre 
motivationskrafter. Både Maslow och Herzberg förespråkar vikten av icke-
monetära belöningar men att de först uppskattas då grundläggande behov är 
uppfyllda. 

I intervjuerna nämndes ofta monetära belöningar i ett första skede som bra 
motivationsfaktorer men vidare sågs den betydelse de icke-monetära 
belöningarna verkligen har. Studien har bekräftat innebörden av icke-monetära 
belöningar där främst utvecklingsmöjligheter uppskattas. Varför dessa icke-
monetära belöningarna fungerar är för att de kan bidra till att skapa en kultur 
som på ett indirekt sätt motiverar de anställda. Utifrån studiens resultat kan 
slutsatsen dras att en god företagskultur där det exempelvis erbjuds goda 
utvecklingsmöjligheter, olika förmåner och en semla på semmeldagen skapar 
en trivsel vilket leder till att de anställda motiveras i det långa loppet och blir 
lojala till sina arbetsgivare.  

 

Nyckelord: Icke-monetära belöningar, motivation, frikoppling, företagskultur 
  



Abstract 

Recently non-monetary rewards have been receiving more and more attention 
which have led to an increase in the usage of them by multiple companies. The 
purpose of this paper is therefore to investigate how non-monetary rewards 
are perceived by the employees and consequently how it affects the motivation 
of the employees. Is the increase justified or is it only a trend passing by? 

Prior research has identified that non-monetary rewards have a positive effect 
on the motivation of the employees. Why it has a positive effect is, however, 
uncertain and that is how our study will contribute to the field of study. The 
study was conducted through a series of qualitative semi-structured interviews 
on a single bank which basically only use non-monetary rewards. In order to 
be able to discuss the result of the case study, three theories have been used, 
decoupling theory, Maslow’s hierarchy of needs and Herzberg’s two-factor 
theory. By using the decoupling theory, a discussion about decoupling between 
the different levels of hierarchy has been held. Both motivation theories used 
in the study have contributed with support to both the internal and external 
forces of motivation. Maslow and Herzberg both describe the importance of 
non-monetary rewards and how they only can be fully appreciated once the 
basic needs are fulfilled. 

Monetary rewards were often mentioned in the beginning of the interviews as 
important first motivating factors but later in (in the interviews) the meaning 
of non-monetary rewards was emphasized. The study has also confirmed the 
appreciation of non-monetary rewards and especially developing opportunities 
within the company. A reason why these non-monetary rewards work in 
practice are because they can create a culture that indirectly motivate the 
employees. Based on the result of the study a conclusion can be made. By 
creating a good corporate culture that promote developing opportunities, 
benefits and by offering a Swedish cream bun on a special day, it results in a 
well-being which eventually leads to motivated and long-term committed 
employees.  

 

Key words: Non-monetary rewards, motivation, decoupling, corporate culture  
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1.   Introduktion  

1.1.  Bakgrund 

Idag ses att allt fler företag tillämpar icke-monetära belöningar, vilket 
exempelvis presenteras i Kelly et al. (2017) artikel där cirka 84 procent av 
USA:s företag använder sig av den här typen av belöning. Peluso et al. (2017) 
menar att det är de icke-monetära belöningarna, som exempelvis 
utvecklingsmöjligheter och bra arbetsmiljöer, som leder till en mer attraktiv 
arbetsplats. Därför anser Peluso et al. (2017) att de monetära belöningarna, 
alltså det traditionella sättet att motivera på, ska utvidgas till att kombineras 
med fler icke-monetära. De monetära belöningarna är nödvändiga för att få en 
inkomst men det är de icke-monetära belöningarna som främst ökar 
motivationen samt gör en arbetsplats attraktiv och därför spelar båda en viktig 
roll (Sorauren 2000; Haider et al. 2015). Den traditionella synens utvidgning till 
att inkludera fler icke-monetära belöningar är alltså rätt väg att gå, vilket kan 
ses i Manas och Graham (2003) lista på orsaker till att lämna en organisation. 
Den största anledningen till att byta arbetsplats är avsaknaden av möjlighet att 
utvecklas och pengar kommer först på plats åtta vilket stärker Soraurens 
(2000) och Haider et al. (2015) argument om att pengar inte är den främsta 
motivationsfaktorn. Det här visar på att det är viktigt för en organisation att 
belöna och investera i sin personal på ett sätt som gör att de känner sig nöjda 
samt motiverade och därmed vill stanna kvar inom organisationen (Peluso et 
al. 2017). Att motivera anställda är dock komplext då det som Peluso et al. 
(2017) nämner inte finns en färdig mall för hur detta ska ske. Det svåra är att 
det finns många olika faktorer som påverkar anställdas motivation som 
exempelvis individers olika behov. Alla företag står inför olika typer av 
utmaningar och måste därför själva avväga kombinationen mellan monetära 
och icke-monetära belöningar.  

1.2.  Problemdiskussion    

Många tidigare studier har gjorts kring olika typer av belöningar för att se vad 
som anses mest attraktivt ur ett motivationsperspektiv. Till en början handlade 
de flesta studier om monetära belöningars effekt på motivationen men i och 
med att användningen av icke-monetära belöningar på senare tid har ökat har 
även fler studier kring detta gjorts. Vissa studier förespråkar en kombination 
av dessa belöningar. Chomal och Baruah (2014) menar exempelvis att båda 
behövs på ett eller annat sätt och att den ena typen inte är effektiv vid 
avsaknad av den andra. Flertalet av dessa undersökningar visar även på att 
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icke-monetära belöningar är viktiga, men ingen kan riktigt peka på vad det är 
som gör att de anses nödvändiga. Det blir därför viktigt att studera varför just 
dessa belöningar fungerar och inte bara att de fungerar då det kan ses en 
avsaknad i tidigare forskning kring detta.  

Tidigare forskning har också ofta studerat belöningar ur antingen ett 
organisatoriskt perspektiv eller utifrån en individnivå, dvs. att många har 
fokuserat antingen på vad som är bäst för organisationen eller vad de anställda 
motiveras av mest. Att kombinera de här två perspektiven är inte något som 
har dominerat forskningen. Det blir därför intressant att studera det här ur ett 
tvåvägsperspektiv för att på så sätt se vart i synsättet kring motivation 
organisationen och individerna samtycker eller har skilda meningar. Den här 
studien ska försöka bidra till att komplettera den tidigare forskningen genom 
att den innefattar motivation från båda perspektiven.  

Idag finns vissa företag som enbart använder sig av icke-monetära belöningar 
och det ska försöka ses om de anställda verkligen motiveras endast av den här 
typen samt om icke-monetära belöningar har den effekt företaget tror att de 
har. Med det sagt så blir det intressant att se om det finns någon slags 
frikoppling mellan de hierarkiska nivåerna i organisationen. Genom att utföra 
studien på Bank-X som endast använder sig av icke-monetära belöningar kan 
det ses om det ökade fokus på dessa belöningar verkligen är berättigat. 

1.3.  Syfte  

Studien syftar till att på ett fördjupande sätt förstå bakomliggande faktorer till 
hur organisationer motiverar personal och hur personal upplever att de 
motiveras av organisationernas arbetssätt. Studien ska beskriva om 
organisationers arbetssätt med icke-monetära belöningar fungerar för att 
motivera personalen eller om personalen motiveras av andra faktorer. Det ska 
även försöka nås en förståelse till varför de icke-monetära belöningarna ger 
önskad effekt eller vad det annars är som gör att denna inte uppnås. 

1.4.  Frågeställningar  

•   Hur arbetar Bank-X med motivering av personal genom icke-monetära 
belöningar? 
 

•   Finns det någon frikoppling mellan Bank-X arbetssätt och hur de anställda 
upplever arbetssättet, och i så fall varför?  
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•   Motiveras de anställda av icke-monetära belöningar?  
 
•   Varför motiveras de anställda av icke-monetära belöningar eller vad är det 

annars som gör att belöningarna inte ger önskad effekt?  
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2.  Litteratur 

Nedan presenteras tidigare forskning kring olika motivationsfaktorer som ska 
ge läsaren en bättre förståelse kring det valda ämnet och underlätta för vidare 
läsning. Främst fokuserar avsnittet på olika typer av icke-monetära belöningar 
som brukar anses bidra till en attraktiv arbetsplats.    

2.1.  Belöningar 

Ett traditionellt tema i den företagsekonomiska forskningslitteraturen är hur 
personal motiveras med hjälp av belöningar och dess effekter. Eftersom att 
personalen är en stor och viktig resurs för att en organisation ska fungerar och 
kunna nå sina uppsatta mål blir det därför en avgörande faktor att motivera 
personalen på rätt sätt. Peluso et al. (2017) anser att belöningar har en viktig 
roll i att motivera och behålla anställda. De nämner att det kan göras genom 
att använda belöningar av både monetär och icke-monetär karaktär. I den här 
studien kommer monetära belöningar bestå av lön, bonusar och provision 
medan de icke-monetära belöningarna innefattar exempelvis aktiviteter på och 
utanför arbetstid, gratis kaffe, utvecklingsmöjligheter, feedback m.m. 

Bustamam et al. (2014) förklarar att det finns svårigheter för företag att välja 
ett belöningssystem som passar alla anställda eftersom att olika individer 
motiveras på olika sätt. De nämner att många forskare har kommit fram till att 
anställdas trivsel på jobbet påverkas både av monetära och icke-monetära 
belöningar. Peluso et al. (2017) resultat visar på att det är fördelaktigt att 
utvidga den traditionella synen på belöningar till att inkludera andra varianter 
då de anställda enligt dem lägger mer vikt på exempelvis icke-monetära 
belöningar när de söker jobb. Sorauren (2000) menar dock att pengar alltid är 
det första steget i att motivera sin personal, och som Bustamam et al. (2014) 
säger är det först efter det här behovet är uppnått som individer söker efter 
nästa motivationsfaktor. Det är här de icke-monetära belöningarna spelar en 
viktig roll.   

Bustamam et al. (2014) studie visar att belöningar har ett starkt, positivt 
samband med hur de anställda trivs på en arbetsplats. Enligt Haider et al. 
(2015) är det speciellt de icke-monetära belöningarna som gör att en 
organisation kan utmärka sig bland konkurrenter och därmed kunna ses som 
en attraktiv arbetsgivare. Belöningar som exempelvis utbildning på 
arbetsplatsen och möjligheten att kunna klättra inom organisationen är något 
som Haider et al. (2015) också nämner som några av de viktigaste faktorerna 
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till långvariga anställningar. De anställda stannar alltså kvar i en och samma 
organisation för att de upplever att företaget investerar i deras långsiktiga 
utveckling.   

2.2.  Icke-monetära belöningar 

Nedan presenteras olika typer av icke-monetära belöningar som kan bidra till 
att en arbetsplats upplevs attraktiv och motiverar de anställda att stanna kvar 
inom företaget.  

2.2.1.  Utvecklingsmöjligheter   

Idag intresserar sig de anställda alltmer för hur de kan utvecklas som individer, 
få utlopp för sin kreativa sida samt möjligheten till att balansera arbete och 
familj (Peluso et al. 2017). Att kunna utvecklas inom företaget är positivt för 
individen då Haider et al. (2015) påstår att det kan leda till ökad motivation 
och trivsel på arbetsplatsen. Haider et al. (2015) menar även att det är en 
fördel för organisationer att erbjuda utvecklingsmöjligheter då de anser att de 
annars måste kompensera avsaknaden med en högre lön för att få de anställda 
att stanna kvar. Goda möjligheter till utveckling inom organisationer är den 
främsta drivkraften till att de anställda väljer att stanna kvar inom samma 
företag och skulle möjligheten istället saknas är det stor chans att de anställda 
söker sig till nya arbetsgivare (Manas & Graham 2003). Förutom att de 
anställda ska ha möjligheter till utveckling inom organisationen menar 
Sorauren (2000) att det är viktigt att de får rätt verktyg för att kunna utföra 
sina arbetsuppgifter på ett självständigt sätt, dvs. utan att ständigt bli 
kontrollerade och övervakade. Det är viktigt att företaget litar på sina anställda 
och även att de anställda känner sig betrodda (Sorauren 2000).  

2.2.2.  Feedback 

Feedback kan ses som ett viktigt verktyg till att få anställda att motiveras och 
utvecklas inom en organisation (May 2013). De huvudsakliga anledningarna till 
varför feedback är viktigt är att det kan ses som ett hjälpmedel för att nå 
uppsatta mål, försvara sitt ego samt att förbättra eller skydda bilden andra har 
av en själv (Latham & Pinder 2005). Feedback är dock enligt May (2013) en 
komplex process och är därför svår att ge på rätt sätt. Om den ges bristfälligt 
kan den leda till motsatt effekt och istället minska prestationer. Bra feedback 
ska enligt Andiola (2014) ges kontinuerligt och vara kopplat till en prestation 
eller ett visst utförande för att bidra i ett utvecklande samt motiverande syfte. 
Feedback ska också ges så nära inpå händelsen som möjligt för att ge bäst 
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effekt. Det här kan liknas vid en typ av feedback som Schuler (1992) beskriver 
som Instant feedback. Att ge Instant feedback och speciellt den negativa 
menar Andiola (2014) dock i vissa fall kan vara svårt då negativ feedback är 
lättare att skjuta upp eftersom det finns en risk att mottagaren kan ta illa vid 
sig.  

2.2.3.  Transparens  

Med transparens menas graden av information som avslöjas i en organisation. 
Brandes och Darai (2017) anser att transparens är en viktig del av ett företags 
kultur eftersom att det huvudsakligen kan minska de anställdas osäkerhet men 
även skapa tillit inom organisationen. Transparens är inte bara viktigt kring 
öppenheten i organisationens arbetssätt utan även kring öppenheten mellan 
organisationens medlemmar. Brandes och Darai (2017) menar alltså att det 
inte behöver avslöjas nyheter för att transparens ska anses motiverande utan 
värdet av transparensen ligger till stor del i den vardagliga kommunikationen. 
Det finns inga klara bevis för att just transparens motiverar, men skulle de 
anställda känna att de har för lite insyn i företaget kan det leda till att de väljer 
att säga upp sig (Brandes & Darai 2017).  

2.2.4.  Aktiviteter  

Det har setts en ökning i att allt fler organisationer anordnar underhållande 
aktiviteter med syftet att bygga relationer och skapa tillit mellan kollegor. 
Gemensamma aktiviteter både på och utanför arbetstid är något som kan öka 
motivationen hos de anställda (Tang et al. 2017). De här aktiviteterna upplevs 
dock inte alltid lika av alla. Vissa kan till exempel uppfatta dem som 
meningslösa om de inte har någon förknippning till jobbet, vilket leder till att 
det är svårt för en organisation att ordna aktiviteter som är uppskattade av alla. 
Tang et al. (2017) menar att det här beror på att individer har olika värderingar 
som påverkar hur de upplever aktiviteterna. För en del kan exempelvis 
aktiviteter utanför arbetstid vara mer besvärliga då andra saker måste 
åsidosättas. Tang et al. (2017) anser därför att det är viktigt att ha fler roliga 
aktiviteter som är kopplade just till jobbet och på arbetstid. De här 
aktiviteterna behöver inte vara stora och planerade utan kan exempelvis vara 
simpla saker som att inreda kontoret eller att de anställda kan ta raster när de 
vill. Det som är viktigt när organisationer ska utforma mer anordnade 
aktiviteter är att dessa ska försöka vara i linje med de värderingar som 
majoriteten av de anställda har så att de flesta upplever dem roliga och 
motiverande. Tang et al. (2017) påpekar också att det för stora organisationer 
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kan vara lättare att anordna aktiviteter avdelningsvis eller teambaserat då det 
alltid kommer finnas olika värderingar i stora grupper. I mindre grupper är det 
därför mindre komplicerat att hitta gemensamma intressen mellan de olika 
individerna. Sorauren (2000) framför också att en fördel med uppdelning i 
team är att det främjar kommunikation vilket gör att kunskap delas och 
gemensamma mål lättare nås.  
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3.  Teorier  

Ovan har det redogjorts för tidigare forskning kring motivation. I det här 
avsnittet kommer vidare vetenskapliga och beprövade teorier att presenteras 
för att på så sätt få en tillförlitlig grund att senare diskutera utifrån.  

Det finns olika teorier som har olika åsikter om belöningar. Ekonomiska 
teorier förklarar värdet av monetära belöningar medan motivationsteorier 
menar att icke-monetära är av större vikt. De ekonomiska teorierna menar att 
monetära belöningar är mer motiverande eftersom att det kan användas till 
vad som helst önskas. Teorier om motivation menar däremot att icke-
monetära belöningar som exempelvis presentkort är avsett till specifika 
ändamål och ger mer njutning samt skapar fler minnen, då pengar istället ofta 
går till nödvändiga saker som exempelvis räkningar (Kelly et al. 2017). Haider 
et al. (2015) stödjer Kelly et al. (2017) resonemang angående icke-monetära 
belöningars långsiktiga verkan genom att påstå att monetära belöningar är bra 
motivationsfaktorer i ett inledande skede, men att de har en kortsiktig effekt. 
Monetära belöningar kan alltså motivera bra för stunden men i det långa 
loppet kan den motiverande effekten minska då de inte alltid ger samma 
njutning som icke-monetära och därför kan känslan av belöningen lätt 
glömmas bort. De icke-monetära belöningarna kan då bidra till att 
medarbetare är mer lojala och stannar kvar i företaget.  

3.1.  Maslows behovstrappa 

Motivationsteorin liknar en trappa som individer successivt kan klättra upp för 
där behoven på de högre nivåerna först blir betydelsefulla när de 
underliggande är uppfyllda (Maslow 1954). Icke-monetära belöningar hittas på 
de högre nivåerna i Maslows behovstrappa där den likt en hierarki förklarar att 
individer har olika behov som behöver tillfredsställas. Maslows behovstrappa 
är en populär teori som har använts på olika sätt av flera forskare genom åren. 
Berl et al. (1984) samt Latham och Pinder (2005) har tillämpat behovstrappan 
utifrån ett organisatoriskt perspektiv och har exemplifierat de olika nivåerna på 
en arbetsplats. På den första och andra nivån hittas grundläggande 
nödvändigheter vilket på en arbetsplats kan kopplas till monetära belöningar 
som lön men även trygghet och generella arbetsförhållanden. De 
nästkommande nivåerna kan kopplas mer till de icke-monetära belöningarna 
och riktar sig till sociala behov. På nivå tre och fyra inkluderas behov som att 
vara omtyckt och uppskattad. De här behoven kan uppnås genom exempelvis 
gemensamma aktiviteter som skapar sammanhållning samt att de anställda får 
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ta eget ansvar och har möjlighet till utveckling. Den sista och översta nivån 
handlar om självförverkligande och är svår att uppnå. För att lyckas uppfylla 
den här nivån behöver individen ha utmanande arbetsuppgifter där de får 
använda sin kreativitet. Det är viktigt att de själva känner att de kan göra sitt 
bästa och att de tycker att deras arbetsuppgifter är intressanta och givande 
(Berl et al. 1984; Latham & Pinder 2005). Behovstrappan kan hjälpa till att ge 
en förståelse kring hur de anställda motiveras av olika belöningar och 
prioriterar sina behov.  

3.2.  Herzbergs tvåfaktorteori  

Herzberg har utvecklat en motivationsteori som bygger på Maslows 
behovstrappa och består utav två faktorer vilka påverkar en arbetares situation. 
Herzberg et al. (1959) förklarar att teorins ena byggsten, hygienfaktorerna, kan 
jämföras med de lägsta nivåerna i Maslows behovstrappa. Dessa faktorer är 
nödvändiga för att en arbetstagare ska vara nöjd med sin arbetssituation men 
de bidrar ofta inte till att graden av tillfredsställelse eller motivationen ökar. 
Utan hygienfaktorer kan det uppstå missnöje hos de anställda och några 
exempel på dessa faktorer kan vara lön, medarbetarrelationer, företagspolicy 
och arbetsmiljö. Den andra kategorin kallas för motivationsfaktorer vilken kan 
jämföras med Maslows övre del i behovstrappan, dvs. icke-monetära 
belöningar. De här faktorerna kan öka både motivationen och tillfredsställelse 
hos de anställda men om de saknas kan missnöje uppstå. Exempel på dessa 
faktorer kan vara eget ansvar, erkännande, prestation och 
utvecklingsmöjligheter (Herzberg et al. 1959).  

3.3.  Teorin om frikoppling 

För att helt kunna besvara frågeställningarna är även teorin om frikoppling 
användbar då den beskriver hur organisatoriska metoder teoretiskt kan skilja 
sig från hur de genomförs i praktiken (Meyer & Rowan 1977). Frikoppling kan 
användas som ett verktyg för att minska konflikter och skiljaktigheter mellan 
regler och normer som ska tillämpas. Den traditionella frikopplingen utgår 
från att företag visar en fasad utåt mot allmänheten för att få legitimitet men 
att det inte finns några bakomliggande handlingar som stöder den här fasaden. 
Den har ett externt perspektiv som i senare forskning utvecklats till att 
tillämpas på olika sätt. MacLean et al. (2015) har exempelvis valt att använda 
sig av ett internt synsätt, dvs. att kolla på frikopplingen mellan individer inom 
en organisation istället för frikopplingen mellan en organisation och 
allmänheten. I den här studien kommer den interna approachen tillämpas 
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kring frikoppling men istället för att kolla på den individnivå som MacLean et 
al. (2015) gjorde kommer fokus ligga på frikopplingen mellan olika hierarkiska 
nivåer. Teorin om frikoppling ska alltså vara till hjälp för att se om 
organisationens arbetssätt kring motivation fungerar i praktiken eller om det 
finns en frikoppling någonstans i hierarkin som gör att arbetssättet inte 
motiverar personalen på det sätt som det är tänkt.   
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4.  Metod 

4.1.  Design 

Studien har ett induktivt synsätt vilket innebär att observationer och resultat 
kommer att generera samt bygga teori (Bryman & Bell 2011). Då utförandet 
endast sker på en enda organisation, vilken benämns Bank-X, kommer studien 
att ha en fallstudiekaraktär där uppsatsens problemställning är explorativ, dvs. 
fördjupande med syftet att utveckla ny och relativt okänd kunskap. Det här 
påverkar studiens undersökningsupplägg samt val av metod för datainsamling 
då problemställningen kräver mer nyanserade svar. Den metod som lämpar sig 
bäst är alltså den kvalitativa metoden då den syftar till att beskriva hur 
individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet (Jacobsen 2002). För att 
förklara det här läggs ofta tonvikten vid ord, till skillnad från en kvantitativ 
strategi som vill generalisera med hjälp av kvantifiering (Bryman & Bell 2011). 
Fördelen med den kvalitativa är alltså att den lägger vikt vid det unika hos 
varje uppgiftslämnare samt värderar öppenhet för att försöka få fram den 
riktiga förståelsen av ett fenomen eller en situation och hur det upplevs. 
Metoden kan dock vara resurskrävande och ha generaliseringsproblem vilket 
kan ses negativt (Jacobsen 2002).  

4.2.  Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer 
eftersom att det fanns ett klart syfte med vad intervjuerna skulle bidra till. Den 
här typen ansågs alltså lämpa sig bäst då ett tydligt forskningsområde studeras. 
En semistruktur ser till så att en relevans finns i frågorna och att inte ämnet 
frångås vilket är en risk med den ostrukturerade typen. Det är även lättare att 
se mönster och få fram resultat när alla intervjuer är uppbyggda på ett liknande 
sätt (Bryman & Bell 2011).  

En intervjuguide utformades i förväg för att få en bra frågeföljd och struktur. 
Det här för att intervjupersonerna inte skulle komma ifrån ämnet, kunna vara 
flexibel i sina svar samt att alla områden skulle täckas. En intervjuguide är 
också fördelaktigt för de som intervjuar eftersom att de inte är helt bundna till 
ett frågeformulär men ändå har någon typ av struktur som gör att inga viktiga 
områden glöms bort (Bryman & Bell 2011). Tre intervjuguider förbereddes 
och frågorna anpassades och ställdes olika beroende på vilken position i Bank-
X intervjupersonerna hade, dvs. en till den högre chefen, en till teamcheferna 
samt en till de anställda. Alla intervjuguider innehöll ca 15–20 frågor som 
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utformades utifrån Kvales (1996) nio olika typer av frågor. Intervjuguiderna 
började med inledande frågor där de intervjuade fick presentera sig själva och 
sin bakgrund för att en mer avslappnad och samtalsliknande situation skulle 
nås. Utmärkande i intervjuguiden för de anställda var att den var uppdelad i 
två delar där det i den första delen ställdes generella frågor om exempelvis vad 
de anställda anser är en attraktiv arbetsplats och vad de motiveras av. I den 
andra delen ställdes liknande frågor fast istället om Bank-X där 
intervjupersonerna fick ta ställning kring företaget och deras arbetssätt. Syftet 
var att se om de ändrar sina svar när Bank-X fanns i åtanke. I den första delen 
var samtliga frågor av en öppen, indirekt och exemplifierande karaktär där inga 
ja eller nej frågor ställdes. I delen om Bank-X fortsatte de flesta frågor att vara 
öppna men här förekom en del mer direkta frågor som kunde besvaras med ja 
och nej. Som Kvale (1996) nämner är denna typ av frågor bättre att ställa just 
mot slutet av intervjun då de ibland kan vara ledande. Om de intervjuade inte 
utvecklade sina svar på de direkta frågorna ställdes uppföljningsfrågor för att 
personen skulle argumentera för sitt ställningstagande. Strukturen i 
intervjuguiden var alltså ofta en huvudfråga följd av underfrågor som kunde 
användas till följdfrågor om inte intervjupersonen besvarade dessa i sitt första 
svar. I intervjuerna förekom också preciserande och tolkningsfrågor men dessa 
ställdes ofta som spontana följdfrågor av intervjuaren. Tystnad användes också 
som ett verktyg för att ge intervjupersonerna möjlighet att tänka och 
vidareutveckla sina svar.  

Bryman och Bell (2011) rekommenderar att det utförs en pilotstudie innan de 
riktiga intervjutillfällena för att se om intervjuguiden fungerar som det är tänkt 
så att intervjuerna kan flyta på så bra som möjligt. En pilotstudie utfördes 
endast på intervjuguiden till de anställda eftersom att det i de andra 
intervjuerna inte kunde ges så varierande svar utan där var frågorna mer 
kopplade till ett befintligt arbetssätt. Efter utförandet av pilotstudien visades 
att intervjuguiden till de anställda hade en bra struktur och följd samt att 
frågorna var förståeliga, och endast små justeringar gjordes. Inför intervjun till 
den högre chefen skickades större delen av intervjuguiden ut i förväg för att på 
så sätt få så utförliga och riktiga svar som möjligt. 

Intervjuerna genomfördes i olika grupprum på Bank-X där så få 
störningsmoment som möjligt skulle kunna uppkomma. Tanken var även att 
de som intervjuades skulle känna sig trygga och bekväma i omgivningen samt 
att det underlättade för dem då de slapp förflytta sig. Före intervjuerna 
undertecknades en samtyckesblankett av båda parter för att säkerställa att de 
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intervjuade var införstådda med vad ett deltagande i studien innebar. Vid själva 
intervjutillfället var en intervjuare aktiv och en passiv för att nå ett så bra flyt 
som möjligt i samtalet. Det var den aktiva som ledde intervjun medan den 
passiva istället gjorde anteckningar, flikade in med följdfrågor samt markerade 
vilka frågor som redan besvarats av intervjupersonen så att inte upprepning 
skulle ske. Intervjuerna spelades in på grund av många fördelaktiga aspekter 
som att exempelvis tolkningar kan kontrolleras, noggrannare analyser kan 
utföras samt att det ger en möjlighet att lyssna på de intervjuades svar flera 
gånger (Bryman & Bell 2011). Det inspelade materialet transkriberades och 
kodades sedan för att underlätta vidare tolkning vilket presenteras mer 
detaljerat i avsnittet dataanalys.  

4.3.  Urval 

Utifrån syftet som formulerats var tanken att utföra intervjuerna i en 
organisation som fokuserar på icke-monetära belöningar samt har ett utbrett 
medarbetarfokus. Valet föll därför på Bank-X då de i princip endast använder 
sig av icke-monetära belöningar och dessutom befinner sig i ett pågående 
värderingsarbete. De jobbar för att bli en så attraktiv arbetsplats som möjligt 
för sina anställda och ett kvitto på det här är att de är Great Place to Work 
certifierade. Certifieringen grundas på en undersökning där arbetsgivaren 
utvärderas utifrån medarbetarnas åsikter men även en del internationella krav 
ska uppfyllas som utfärdats av Great Place to Work. (Great Place to Work 
2018).  

För att kunna besvara studiens frågeställningar gjordes ett målinriktat urval, 
dvs. personer valdes utifrån vissa kriterier för att få relevant information från 
intervjuerna. Ett målstyrt urval kännetecknas just av att det är ett icke-
sannolikhetsurval där forskaren strategiskt väljer fall och intervjupersoner 
(Bryman & Bell 2011). För att försöka besvara den första frågeställningen 
angående organisationens arbetssätt behövde en person med kunskap om 
bankens arbetssätt intervjuas. En förfrågan om intervju skickades ut via mail 
till en person på Bank-X som ansågs besitta denna kunskap. Personen i fråga 
gav den informationen som behövdes om arbetssättet och därför ansågs 
teoretisk mättnad uppfyllas redan efter en intervju. Mättnaden ansågs alltså 
finnas eftersom att ny och relevant information inte skulle uppkomma vid fler 
intervjuer. Vidare mailades intresseförfrågningar ut till olika teamchefer för att 
försöka besvara hur de implementerar Bank-X arbetssätt praktiskt samt hur de 
motiverar sina anställda. Tre teamchefer bokades in till intervju, varav två var 
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från front-office och en från back-office. Det valdes intervjupersoner från 
både front- och back-office eftersom att det finns en viss variation mellan 
deras arbetsuppgifter. Tre intervjuer ansågs tillräckligt för att nå den 
informationsmängd som krävdes samt att ingen större variation sågs i de 
intervjuades svar. För att besvara frågeställningen om hur personal motiveras 
intervjuades sju anställda. Detta skedde genom ett snöbollsurval som Bryman 
och Bell (2011) beskriver är när intervjupersoner väljs genom 
rekommendationer eller kontakter från de tidigare intervjuade. Teamcheferna 
fick alltså rekommendera anställda till intervjuer och ett val gjordes sedan efter 
kompetens, antal år inom organisationen samt om de hade genomgått någon 
intern rekrytering. Det här ansågs bidra till en bra spridning bland 
intervjupersonerna. Även här intervjuades anställda tills teoretisk mättnad 
uppstod, vilket sågs uppnått när variation i svaren hade utvecklats i den mån 
som är relevant för syftet. Efter dessa sju intervjuer hade utförts bokades alltså 
inte fler in då tydliga mönster kunde ses samt inga nya eller unika svar 
förekom.  

4.4.  Dataanalys 

Det insamlade materialet analyserades genom grundad teori där intervjuerna 
först transkriberades. Transkriberingen genererar en stor mängd data som 
behöver minskas för att underlätta vidare analys. Kodning är då ett verktyg 
som lämpar sig då det hjälper till att hitta mönster samt koppla samman alla 
intervjupersoners svar och på så sätt göra det enklare att dra slutsatser 
(Bryman & Bell 2011). Vid kodningen bröts de transkriberade intervjuerna ned 
i teman, kategorier, koder samt dataexempel. Då tydliga teman samt en 
liknande struktur redan fanns i intervjuguiderna upplevdes det lättast att börja 
med just teman i kodningsmallen för att sedan arbeta sig ut mot koderna. Det 
transkriberade materialet genomgicks alltså uppifrån och ned för att hitta 
relevanta dataexempel som kunde sorteras in under teman och kategorier för 
att sedan bilda koder. Efter en intervju hade kodats fortsattes det med nästa på 
samma sätt där svaren sorterades in i den uppbyggda mallen från den första 
intervjun. Liknande svar som kunde kopplas ihop hamnade alltså under 
samma teman och i samma kategorier för att ibland även hamna under samma 
kod eller bilda en egen. Under tiden justerades vissa kategorier och koder men 
största delen av materialet kunde sorteras in under de befintliga. När alla 
intervjuer hade kodats började tydliga mönster ses och ett resultat kunde börja 
ta form.  
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4.5.  Trovärdighetsdiskussion  

I kvalitativ forskning anses begreppen validitet och reliabilitet inte ha samma 
tyngd som i den kvantitativa forskningen (Bryman & Bell 2011). De här 
begreppen har försökt att anpassats till den kvalitativa forskningen genom att 
lägga mindre fokus på mätning samt generalisering och istället bedöma 
kvaliteten i studien. I den här uppsatsen har fokus lagts på kvaliteten genom 
att värdera den utifrån trovärdighet och äkthet, vilka är två begrepp som Guba 
och Lincoln (1994) beskriver.  

Trovärdighet delas upp i fyra underkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, 
pålitlighet och objektivitet (Guba & Lincoln 1994). Tillförlitligheten i studien 
anses god då studiens utförande har gjorts i enlighet med olika kriterier kring 
forskningsmetoden. En respondentvalidering har utförts där de intervjuade 
har fått tagit del av intervjumaterialet och bekräftat att forskarna har uppfattat 
den sociala verkligheten korrekt vilket på så sätt ökar tillförlitligheten i studien. 
Överförbarheten kan vara en svårighet i kvalitativa studier då de ofta är 
koncentrerade till mindre områden och kontexter, dvs. värderar djup och inte 
bredd. I den här fallstudien är så fallet och därför har studiens utförande samt 
den kontext som undersökts förklarats genom utförliga och noggranna 
beskrivningar. Det här hjälper andra forskare att se i vilken utsträckning 
studiens resultat stämmer överens med deras och gör att det kan tillämpas 
trots något skilda kontexter. Angående studiens pålitlighet har en god och 
noggrann beskrivning gjorts kring forskningsprocessen så att andra forskare 
kan bedöma kvaliteten på de valda metoderna samt tillämpningen av dem för 
att kontrollera hur väl det presenterade resultatet är berättigat. Eftersom att vi 
båda arbetar på Bank-X är det viktigt att föra en diskussion kring det sista 
delkriteriet som motsvarar objektiviteten i studien. Vid intervjuer såväl som 
kodning och presentation av resultat har författarnas roll som anställda på 
banken satts åt sidan för att nå en så hög objektivitet som möjligt. Det är 
knappt möjligt att nå en total objektivitet och det finns alltid en risk för att en 
anställning i företaget kan påverka i olika aspekter. Att en del av 
intervjupersonerna var våra kollegor och dessutom kände oss sågs positiv då 
det verkade inge en trygghet samt ett förtroende och därmed kunde en större 
öppenhet ses i deras svar. Det finns dock alltid en risk att personer som 
intervjuaren har en anknytning till ger svar som de tror att denne vill höra. 
Trots detta upplevdes det som att intervjupersonerna var ärliga i sina 
uttalanden då de även gav kritiska svar. En så stor objektivitet som möjligt har 
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alltså eftersträvats men vi är medvetna om att det är svårt att uppnå helt och 
hållet och att det därför kan ha en viss påverkan på resultatet. 

För att uppfylla det andra huvudkriteriet som Guba och Lincoln (1994) 
nämner, vilket är äkthet, ska en rättvis bild ges av den sociala verklighet som 
studerats. Studien upplevs ha gett en bra beskrivning av den verklighet som 
utspelar sig då den har utförts inom företagsekonomiska forskningsregler med 
en stor noggrannhet och en öppenhet där subjektiva preferenser har satts åt 
sidan i en så stor utsträckning som möjligt. Undersökningen har gjort så att 
intervjupersonerna och case-företaget kan nå en bättre förståelse kring den 
situation som de befinner sig i.  
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5.  Resultat 

Nedan presenteras resultatet från ledningens perspektiv om organisationens 
arbetssätt, hur teamcheferna tillämpar detta samt hur de anställda upplever 
arbetssättet. Citat kommer på vissa ställen att användas i ett förstärkande syfte. 
Teamcheferna är ansvariga för varsitt team bestående av olika antal anställda, 
13, 32 och 47 stycken. Både teamcheferna och de anställda som intervjuades är 
i spridda åldrar och har arbetat på Bank-X olika lång tid, allt från 1,5 till 25 år. 
Tre stycken av de anställda tillhörde back-office och fyra stycken front-office, 
där de tre på back-office har genomgått en intern rekrytering.  

5.1.  Organisationens arbetssätt 

Bank-X är uppdelat i front och back-office som i sin tur är uppdelade i olika 
team för att på så sätt skapa en närhet samt bättre kommunikation. Ledningen 
tycker det är viktigt att teamcheferna samarbetar för att de anställda i teamen 
ska få samma information och behandlas på ett liknande sätt. Över 
teamgränserna sker viss kommunikation genom gemensamma möten där 
cheferna kan stämma av och dela erfarenheter sinsemellan. Angående 
samarbetet mellan front- och back-office upplever teamcheferna att det inte är 
mycket samarbete. En teamchef uttrycker till och med att det är som två skilda 
företag. Mer samarbete sker dock mellan teamcheferna i front-office men 
eftersom att det är så pass fria i sitt arbetssätt och inte får tydliga anvisningar 
ovanifrån hur de ska arbeta ses ändå en tydlig uppdelning mellan teamen. 
Ledningen är medvetna om att de inte ger teamcheferna några tydliga 
restriktioner utan vill att de ska vara fria i hur de motiverar sin personal för att 
nå avdelningens mål som i sin tur ska leda till organisationens övergripande 
målsättning. En av teamcheferna upplever den distinkta uppdelningen som ett 
problem och skulle gärna se mer samarbete och interaktion.  

Vi vill ju sudda ut alla linjer som finns på Bank-X för att liksom kunna ha den 
här öppenheten, och nästa steg som de pratar om att kanske, varför har vi olika 
avdelningar alls? (I2) 

De anställda i back-office tycker att det läggs mer fokus på teamen i 
kundcenter kring exempelvis olika aktiviteter på arbetstid. De anställda i front-
office upplever dock att det är tydliga skillnader även mellan teamen där, dvs. 
att det blir mycket vi och dem. En upplever att det kan var lite roligt att tävla 
och känna vi-mot-dem känslan medan en annan menar att det blir lite väl 
uppdelat och att det kan vara negativt för att lyckas få hela företaget att gå åt 
samma håll. En annan instämmer och säger att det blir farligt om det blir för 
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stora skillnader så att någon hellre skulle vilja tillhöra ett annat team. De 
anställda upplever också att hur pass händelserikt det dagliga arbetet är beror 
på vilken teamchef som has.  

Bank-X fokuserar mest på att ha teambelöningar på grund av den 
teamuppdelning som finns i företaget. Gällande om de anställda föredrog 
individuell- eller teambelöning, skiljde sig svaren mycket åt. Det upplevdes 
som en svår fråga att besvara då många tycker att det beror på från fall till fall 
och att en mix av olika belöningar skulle vara fördelaktig. Det nämndes ändå 
att teambelöningar nog lämpar sig bättre för just Bank-X arbetssätt.  

5.2.  Värderingar 

Bank-X försöker att vara en attraktiv arbetsplats genom många olika 
tillvägagångssätt men allt har sin grund i deras värderingar. Värderingsarbetet 
har pågått sen 2015 då en ny VD tog vid och är något som ska bli Bank-X dna 
och genomsyra såväl handlingar, aktiviteter och diskurs.  

[...] som ni ser runt om i lokalen så finns ju värderingarna på väggarna som 
påminnelser. [...] jag hör att man pratar i de här termerna. [...] både aktiviteter 
och beslut och handlingar relateras till värderingar. (I1) 

Ledningen ser dock att de inte är i mål än utan att det finns mer att göra och är 
en ständig process, vilket teamchefen i back-office håller med om då hen 
menar att det är svårt att få alla i företaget att tycka och tänka i samma banor. 
Teamcheferna i front-office tycker däremot att detta arbetet har kommit 
längre då de upplever att värderingarna genomsyrar deras arbete och att de 
kommer in mer och mer i det vardagliga språket. De tycker alltså att de 
anställda så gott som efterlever värderingarna. De anställda själva tycker också 
att de är väl informerade om värderingarna och upplever att de används mer 
och mer i deras arbete.  

[...] jag försöker leva värderingarna, men jag tar det mest till hjälp när man 
kanske ska ta typ krångliga beslut å sånna saker har jag hjälp av värderingarna 
för då kan jag alltid liksom stå fast vid mitt beslut för att jag tänkte 
värderingsmässigt som jag vet att det är jätteviktigt att man gör i det här. (I6) 

De flesta anställda tycker att värderingarna är bra och gillar att företaget har ett 
värderingsdriv.  

Utan värderingar så skulle det inte vara hållbart. Jag tror det är a och o att ha 
värderingar och hålla sig, förhålla sig till. Absolut. (I10) 
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Några anställda menar att det har blivit som en arbetsuppgift kring 
värderingarna och att det läggs väldigt mycket tid på dem. Det ses även att 
värderingarna präglar intervjufrågorna i rekryteringsprocessen då ledningen 
tror att det skulle vara slitsamt om de anställda inte delar dessa som är en så 
stor del av företaget. Vid anställning letar de alltså efter personer som stämmer 
överens med värderingarna där en viktig del är att de ska vara självdrivna och 
ta mycket eget ansvar men samtidigt värderas det mångfald. 

5.3.  Utvecklingsmöjligheter  

Ledningen anser att de anställda har goda utvecklingsmöjligheter inom Bank-X 
genom att de ger möjlighet att testa på olika avdelningar och arbetsuppgifter 
samt att de främjar intern rekrytering. De vill vara ett lärande företag vilket ses 
i en modell kring hur alla anställda kan utvecklas i vardagen. 

[...] 70% av det du lär dig, det gör du ju i jobbet liksom att du får prova en ny 
arbetsuppgift eller du frågar någon, du möter på något nytt problem som du får 
lösa liksom i vardagen. Och 20 % är via coaching till exempel eller att du, ahh, 
deltar i något nytt projekt, det är ju i jobbet fast lite utanför liksom den tightaste 
ramen då. Och sen 10 % är kanske att du går någon utbildning eller någon 
workshop eller nånting som är mer så. Så att vi försöker ju att organisera för att 
vi ska få in det här lärandet i vardagen då. (I1)  

Teamcheferna vill att deras anställda i sin utvecklingsplan själva ska bestämma 
hur de vill utvecklas och bredda sin kunskap vilket exempelvis kan ske genom 
att testa på andra avdelningar för en dag. Teamcheferna menar dock att det 
som anställd krävs att ta mycket eget ansvar då de inte tycker att dessa 
möjligheter är helt tydliga och att det åter är viktigt med självdrivna 
medarbetare.   

Vikten av utvecklingsmöjligheter är något som genomsyrar alla de anställdas 
intervjuer och då både möjligheten att utvecklas inom sin nuvarande arbetsroll 
samt nya roller inom samma företag. De anställda tycker att denna möjlighet 
finns inom Bank-X. 

Ja det är till exempel här på Bank-X så finns det lite olika skills man kan ha. Att 
man kan få lära sig till exempel köp eller köp-expert som det heter då och nu på 
senare tid så har vi i den grupp jag tillhör, fått lite mer ansvar och det gör mig 
motiverad. Och det är ju lite det vi var inne på innan då att ja vi har inte fått 
någon mer lön än men att vi har fått mer ansvar och att man lär sig mer och får 
helhetsperspektivet då. (I9) 
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Möjligheten till intern rekrytering tycker de också finns men två av dem som 
har befunnit sig i företaget under en längre tid anser att det har blivit svårare 
att få interna tjänster nu än vad det var förr och menar att det är något som 
verkar gå i trender. En anställd, som endast arbetat på Bank-X en kortare tid 
och inte genomgått någon intern rekrytering, menar att hen tycker att 
möjligheten finns men att det är något varje individ måste se och ta tag i själv. 
Ibland kan de anställda tycka att teamcheferna nästan har tagit ett steg bakåt 
och lämnar mycket ansvar till medarbetarna.  

5.4.  Feedback 

För den individuella utvecklingen anser ledningen att feedback är viktigt. För 
att den ska vara användbar menar de att den ska ges direkt och inte sparas till 
senare tillfällen då effekten kan avta. Ett ledord inom Bank-X har därför blivit 
Instant feedback vilket är något de pushar cheferna att använda i sina team. 
Teamcheferna håller med om att Instant feedback är viktigt och något de 
arbetar med dagligen. För att uppmuntra de anställda till att speciellt ge den 
positiva feedbacken använder teamcheferna olika verktyg som exempelvis att 
lyfta goda exempel genom att utnämna månadens värderingsdrivare, lyfta bra 
handlingar på briefingmöten eller genom en boostburk där de anställda får 
lyfta varandra.   

[...] vi har försökt att ta bort belöningar så mycket som möjligt på att ge 
någonting. Det kan vara minst lika belönande att lyfta upp någon. Till exempel 
skriva om nånting bra som har hänt på Intranätet så att hela Bank-X ser liksom, 
oj vad bra du gör det. Eller maila de andra gruppcheferna och lyfta den 
chefsgruppen. Bara det kan vara minst lika viktigt som att få en trisslott eller en 
biobiljett eller något sånt. (I2)  

Av teamchefernas svar ses att de lägger stor vikt främst vid den positiva 
feedbacken då de menar att den lätt kan glömmas bort. Att börja dagen med 
att ge positiv feedback till sina anställda är något en teamchef anser 
fördelaktigt då hen menar att kundkontakten på så sätt blir bättre hela dagen.   

För att kunna utvecklas är alla anställda eniga om att feedback är jätteviktigt 
och värderar speciellt feedbacken i ett lärande syfte. Kring hur de vill få 
feedback är de överens med ledning såväl som teamchefer om att den ges bäst 
direkt och muntligt. Det här menar de dock inte alltid efterlevs då flertalet 
upplever det svårt att ge feedback. Många drar sig för att ge den konstruktiva 
feedbacken då den kan tas emot på fel sätt. Den positiva feedbacken upplevs 
lättare att ge men den glöms istället ofta bort då den inte är lika avgörande för 
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ett korrekt och felfritt arbetssätt. Vad som också nämns viktigt kring den 
positiva feedbacken är att den ska vara relevant och endast användas vid 
speciella tillfällen för att ge effekt.  

[...] så mycket uppskattning att tillslut så blir det liksom inte värt nånting, efter 
liksom bara jaja vi är så bra liksom. Mm så, så det vattnas ju ur liksom, så det 
behöver ju vara relevant [...]. (I5)  

De anställda upplever att de inte får särskilt mycket feedback från sina 
teamchefer, vilket en nämner troligtvis beror på vilken chef som has. En 
intervjuperson tycker att givandet av feedback går i perioder, att när det 
exempelvis anordnas en aktivitet används det mycket ett tag men att det sen 
efteråt rinner ut i sanden. Något annat som togs upp var att tiden inte alltid 
räcker till för feedbacken och att exempelvis ett-till-ett-möten som ska hållas 
en gång i månaden ofta uteblir. Att dessa borde prioriteras trots ont om tid är 
något en anställd tycker är viktigt.   

5.5.  Transparens  

Ett annat ledord inom Bank-X är transparens och ledningen arbetar mycket 
just med att försöka vara ett så öppet företag som möjligt. Detta syns i att de 
har ett intranät med mycket information där exempelvis Vd:n bloggar om sina 
tankar. Information delges även genom många möten och forum och på så 
sätt anses de anställda också få mycket att säga till om. Teamcheferna är eniga 
om att Bank-X är ett öppet företag och att de får all information de bör få. 
Även några anställda håller med om detta, dock antyder fler och fler i vidare 
diskussion att de inte tycker att organisationen kantas av så mycket 
transparens. Exempelvis så nämner en person att hen tycker att viss 
information inte når alla samtidigt och ofta kommer ut i sista sekund. Vissa 
anställda anser att teamcheferna får mer information än de själva men tycker 
att det är befogat. Den information som inte kommer fram tror de i så fall 
fastnar högre upp och inte på teamchefsnivå. Några anställda upplever även 
att det kan vara svårt att påverka uppåt i företaget och få sin feedback hörd då 
de inte ser klart hur de ska gå tillväga. Två intervjupersoner nämner till och 
med att de tror att det skulle vara lättare att maila Vd:n direkt och hoppa över 
alla mellanchefer vid olika synpunkter. 

Och så satt jag på ett ett-till-ett samtal med teamchefen och så kände jag, och så 
började vi prata om det här, men tror du det skulle vara okej om jag mailar till 
Vd:n och frågar om jag kan bli involverad i det här? Hen bara, jaaa! Så, det tror 
jag faktisk. Hen är ju ändå en sån som jag tror skulle gilla det, att hen skulle 
liksom, ja men, och jag tror att hen skulle lyssna på det. (I5)  
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Jaa och det är aldrig att man inte kan höra av sig till, har jag en direkt fråga till 
våran VD så vet jag att jag skulle kunna höra av mig till hen och ställa frågan. 
Det är inte att jag måste höra av mig till någon under hen först, utan det skulle 
hen uppskatta. (I10) 

Angående öppenheten som även avspeglas i det öppna kontorslandskapet 
anser majoriteten att de egentligen hade föredragit en mer avskild arbetsplats 
men är eniga om att det inte skulle fungera i Bank-X koncept och trivs därför 
som det är nu.   

5.6.  Aktiviteter 

Som sagt använder sig Bank-X av icke-monetära belöningar där en stor del 
utgörs av olika aktiviteter. I höstas anordnades två stora evenemang, den årliga 
interna infodagen och ett stort kundevent där de anställda också bjöds in att 
delta. På infodagen bjuds de anställda in till en heldag med föreläsningar och 
workshops som avslutas med middag, utmärkelser och andra festligheter. 
Kundeventet är däremot ett nytt koncept där det anordnades en stor show. 
Både ledningen och teamcheferna upplever att de anställda tycker att båda 
dessa uppskattades, vilket bekräftas i följande citat från en anställd.  

[…] det går man ju och skryter för sina vänner att men jag ska på infodagen 
och på kvällen blir det trerätters å men alltihopa så är det jättetrevligt och vi var 
i Stockholm och sånna saker. Det är viktigt för det är roliga saker och det är 
jättekul att berätta för andra omkring om sånna saker, och det är ju alltid bra att 
prata gott om sin arbetsplats. (I6) 

Just infodagen nämns ofta som ett bra exempel på gemensamma aktiviteter 
och uppskattas av de anställda. En anställd säger att dagen är bra då det 
integreras mer mellan olika avdelningar, vilket hen tycker är viktigt för att 
minska den uppdelning som upplevs finnas mellan teamen. Kundeventet 
uppskattas också av de som följde med och de som inte valde att delta anser 
fortfarande att det är roligt att det anordnades. 

Företagets trivselgrupp anordnar även mindre aktiviteter utanför arbetstid som 
exempelvis hockeykvällar, föreläsningar, friskvårdsaktiviteter och after works. 
Ledningen är medveten om att det kan vara svårt för alla att vara med på 
aktiviteterna utanför arbetstid och försöker därför ha en god framförhållning. 
Många anställda är även bundna till bankens öppettider vilket gör att ledningen 
inte heller vill anordna för mycket aktiviteter på arbetstid då alla inte har 
möjlighet att delta. Det blir alltså en svår balansgång mellan hur och när alla 
aktiviteter ska anordnas. Trots öppettiderna och att privatliv ibland kan krocka 
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med det som anordnas, nämns inga negativa kommentarer av de anställda 
kring detta. De anser att Bank-X har god framförhållning och att de kan delta i 
det som anordnas om de vill.  

De flesta anställda anser att gemensamma aktiviteter är viktiga eftersom att det 
skapar en sammanhållning och teamkänsla. En person nämner att det är viktigt 
att ha en bra relation med sina kollegor utöver jobbrelationen vilket kan skapas 
genom aktiviteter utanför arbetstid där after works är populärast bland de 
anställda. Det uppkom dock någon åsikt om att de här aktiviteterna inte är 
jätteavgörande, då en menar att de umgås hela dagarna på jobbet. De tycker 
istället att mindre aktiviteter som en gemensam fika på arbetstid kan vara 
minst lika trevligt.  

Varje teamchef får en trivselbudget att disponera fritt. Det upplevs dock svårt 
att använda den på ett sätt som motiverar all personal då varje team består av 
många olika individer. Teamcheferna tycker också att det är viktigt med 
spontana och mindre aktiviteter som motiverar i vardagen. Vad som kan ses i 
de två nedanstående citaten är att det dock ser olika ut teamen emellan. 

[...] ja den här helgen, så har vi haft lite utmaningar att komma igång att lyfta 
upp våra mervärden till kunden. Så nu ska vi ha kärlek till kunden i tre dagar 
och då har jag gjort en, har jag gjort en som ett protokoll med hjärtan. Så ska vi 
se hur många hjärtan vi kan fylla innan vi stänger på söndag. (I4) 

Ehh, nej men det är ju just å visa på att, gör de ett bra resultat, till exempel att 
de jobbar undan bra, att man, att jag går och köper en chokladkaka eller något 
till fikat eller en... när det blir övertid att fixa lite mackor eller fika till personalen 
då så att de känner att det är värdefullt. (I3) 

Bank-X erbjuder utöver aktiviteterna förmåner som exempelvis flextid och 
friskvård. Teamchefen i back-office nämner att detta är något som uppskattas 
mycket i hens team, vilket har setts på medarbetare som bytt avdelning från 
just front-office där de är mer begränsade i hur flextiden och friskvårdstimmen 
kan användas. De som fortfarande jobbar i front-office ser dock inte detta 
som något problem. Något som också sågs var att alla anställda tyckte att både 
friskvård och flextid är värdefullt när frågor kring detta ställdes men det kom 
aldrig på tal självmant.  

Angående uppföljning kring de aktiviteter som anordnas både på teamnivå och 
för hela företaget görs få utvärderingar för att se om det uppskattas enligt de 
anställda. Flertalet av medarbetarna tycker att exempelvis en enkät skulle vara 
bra för att på så sätt få framföra sina åsikter och upplevelser kring de olika 
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aktiviteterna. En teamchef menar att det är de anställdas eget ansvar att föra 
sin feedback uppåt medan en annan höll med de anställda om att det är 
negativt. 

[...] vi har aldrig gjort någon undersökning eller så som berättar vad som 
demotiverar anställda. [...] men där nere sitter jätteomotiverade men deras 
gruppchefer gör ingenting åt det och de vet inte om det. Ähh och vi gör ju 
aldrig någon undersökning som berättar, det här kan vi förbättra för att bli mer 
motiverade. (I2)  

5.6.1.  Vana 

Som ses ovan satsar Bank-X på många olika aktiviteter, firanden samt 
förmåner för personalen. På frågan om ledningen tror att det kan bli en vana 
för de anställda att hela tiden bjudas på saker tror hen att det skulle kunna bli 
det till slut. Hen refererar till ett färskt exempel där alla hjärtans dag och 
semmeldagen inföll strax efter varandra vilket hade missats. Besluts togs därför 
att vaniljhjärtan skulle delas ut på alla hjärtans dag och när de sen insåg att 
semmeldagen var dagen innan valde de att stå fast vid att slopa semlan för 
vaniljhjärtan nästkommande dag. Det här orsakade förvirring hos de anställda 
då några undrade vart semlan hade tagit vägen. Detta menar hen visar på att 
det redan kan ha blivit en vana för personalen att få saker. Just händelsen med 
semlorna nämnde även många av de anställda under intervjuerna. De menar 
att det uppstod missnöje den dagen men att det togs emot olika beroende på 
person. De tre nedanstående citaten exemplifierar hur tre anställda har olika 
uppfattningar kring vad de förväntar sig och hur högtidsdagar bör firas.  

Hmm alltså jo man ska ha en semla. (I11) 

Så det tycker jag är bra å jämfört med, jag kan tänka mig alltså en semla vad 
kostar det? 20–30 spänn eller om jag skulle få det, jag skulle behöva få väldigt 
mycket mer i lön för att få samma glädje där. För 30 kronor mer i lön, det hade 
jag ju inte ens märkt, men en semla det blir man ju jätteglad över. (I9)  

Men visst det är väl en trevlig gest kanske ifrån företaget att göra det. [...] nej 
men vissa förväntar sig nog att det ska vara så men jag skulle inte sakna om jag 
inte fick det. (I7) 

På de anställdas svar kan det redan ses att det har blivit en vana bland 
personalen att det ofta anordnas saker då de till exempel nämndes att det blev 
sura miner när julfesten ställdes in för att kundeventet istället arrangerades. Att 
frukten ska vara fräsch och att kaffemaskinerna ska fungera ses också som 
självklarheter. Sammanlagt kan ses att personalen börjar bli bortskämda. 
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Ja i och med nu när man är inne i det tänket som man är här på Bank-X så 
skulle man ju bli förvånad om saker och ting började försvinna [...]. (I8) 

Och att man blir van att det är så här på Bank-X för skulle du byta arbetsplats 
och inte få det då kanske du skulle sakna, men just ahh det blir ju hygienfaktor 
just här då på Bank-X tror jag. (I9) 

5.7.  Monetära belöningar 

Bank-X arbetar i princip endast med icke-monetära belöningar med ett 
undantag vilket är att det varje år nomineras och utses en handfull 
värderingsdrivare som blir tilldelade 10,000 kronor vardera. Det här var ingen 
belöning som nämndes i varken teamchefernas eller de anställdas intervjuer. 
Utöver detta finns inga monetära belöningar i form av exempelvis provision 
och bonusar i företaget. 

Aktiviteterna utgör som sagt en stor del av Bank-X icke-monetära belöningar 
och på frågan om de anställda istället hellre hade valt att få de pengar som 
läggs ner på alla dessa aktiviteter, var det blandade svar. Två hade bytt ut 
aktiviteterna direkt, två var tveksamma och sa att det berodde på vilken 
summa det skulle handla om medan tre inte hade bytt ut dem alls.  

Att lönen är viktig är alla eniga om men vissa ser den mer avgörande än andra. 
En nämner att hen tycker att lönen är viktigast av allt medan en annan menar 
att den är till för ett bra liv utanför jobbet. I deras relation till ökad lön så 
nämner dock de flesta att det skulle krävas en märkbart högre lön för att de 
skulle byta arbetsgivare. Flera nämner också att lönen inte är den enda faktorn 
som spelar in utan att det är många andra parametrar som är avgörande. Att 
utvecklas och göra karriär är något vissa av de intervjuade anser betydligt 
viktigare än lönen. Något som också ses är att de vill att lönen ska spegla deras 
arbetsprestation för att de inte ska bli omotiverade vilket visas i exemplet 
nedan.  

På sätt och vis så ska man ju gulla med personalen, men ibland så tycker jag nog 
att vi blir behandlade liksom istället, att man får en glass istället för lön, eller jag 
vet inte. Ibland kan det bli för mycket. Det är liksom så genomskinligt och om 
vi ska göra en övertidsinsats, du ska jobba sex timmar inom en 
tvåveckorsperiod och så får du en påse bilar i stället för att ge oss en 
kvalificerad övertidsersättning. Det är liksom, då blir man ju irriterad [haha]. 
(I11) 

Att få en bonus är något de flesta skulle föredra då det skulle ses som en 
morot som ökar motivationen. Vid upprepade tillfällen har intervjupersonerna 
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nämnt hur bra det går för Bank-X och att de därför tycker sig förtjänta av en 
bonus.  

[...] så tycker jag ju att är man på ett företag som går riktigt bra, och då tycker 
jag att då kan det faktiskt vara så att man är värd en bonus just för att det ska 
vara det lilla extra för personalen. (I6)  

Så, och det tror jag nog absolut skulle motivera. [...] Nu får vi ju bara, jag vet 
inte, en liten klapp på kinden. (I5) 

Några tycker dock att det är bra att Bank-X inte har några bonussystem men 
även de som inte är så positiva till bonussystem tycker att det skulle vara 
motiverande.  

När de fick nämna exempel på hur de själva helst vill belönas nämns pengar i 
nästan alla svar, sedan skiljer det sig åt med allt från en klapp på axeln till en 
weekendresa.  

Ja förutom lönen då. Jo men det känns ju alltid gött att bli uppmärksammad att 
tack vare hen så blev det så här och så kanske en liten applåd. Ja menar det ska 
man inte underskatta, att få den uppmärksamheten från teamet. Det är en riktig 
wow-faktor. (I11)  

5.8.  Attraktiv arbetsplats  

Bank-X försöker som sagt att vara en attraktiv arbetsplats genom att erbjuda 
utvecklingsmöjligheter samt skapa en trygghet och frihet på arbetsplatsen. För 
att bli den attraktiva arbetsplats som de siktar mot följer de även upp och ser 
medarbetarna samt har en öppen dialog så att alla ska känna sig välkomna. När 
frågan ställdes om vad de anställda ser som en attraktiv arbetsplats gavs 
blandade svar. Då frågan är bred nämndes allt från att det ska vara en välkänd 
och stor arbetsplats, bra klimat och kollegor till att de ska finnas möjlighet att 
utvecklas och påverka. När det istället frågades om vad som gjorde att de 
skulle stanna kvar eller säga upp sig hos en arbetsgivare var svaren mer 
utmärkande. Det kunde tydligt ses att utvecklingsmöjligheter är det som är 
avgörande för de flesta. Men även att ha kollegor som de trivs med samt en 
bra chef ansågs viktigt. De anställda trivs på Bank-X och tycker att det är en 
bra och attraktiv arbetsplats då de värdesätter personalen och anordnar 
gemensamma aktiviteter. Andra svar som förekom på varför Bank-X ansågs 
vara en attraktiv arbetsplats var att de har ett värderingsdriv, alla blir 
accepterade och att de anställda har möjlighet att påverka. När de skulle ge 
exempel på vad Bank-X kan förbättra sa vissa emot sig själva och menade att 
de inte har så stor möjlighet att påverka. Generellt för alla svar på vad Bank-X 
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kan förbättra är att de anställda anser att ledningen inte alltid lyssnar och heller 
inte utvärderar för att se vad de anställda egentligen tycker.  

Vad som motiverar en person på arbetsplatsen i det dagliga arbetet kan ses 
skilja sig mellan intervjupersonerna, dock förekommer vissa mönster som visar 
att viktigt för just motivation är kollegor, roliga arbetsuppgifter, frihet samt att 
känna sig sedd och viktig. Alla intervjuer avslutades med en fråga där de fick 
nämna topp tre saker de anser är viktigast för att de ska trivas på en 
arbetsplats. Även här dominerade utvecklingsmöjligheter och kollegor men 
också roliga arbetsuppgifter förekom ofta.  

Intervjuguiden var som tidigare beskrivits uppdelad i två delar där den första 
var mer generell och den andra inriktad mot Bank-X. Under intervjuerna hölls 
koll på om Bank-X nämndes i den första, generella delen vilket det gjordes i 
nästintill alla intervjuer. De flesta anställda nämnde Bank-X i frågan om 
attraktiv arbetsplats och vad som får dem att stanna kvar på en arbetsplats. 
Det här tyder på att Bank-X gör någonting rätt för att attrahera och behålla sin 
personal.  

[...] alltså jag har ju världsrekord i att komma tillbaka till Bank-X gång efter gång 
så här så det borde ju vara nånting som gör att jag gör det [haha]. (I5) 
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6.  Diskussion  

Icke-monetära belöningar ses vara goda motivationsfaktorer där speciellt 
utvecklingsmöjligheter, feedback och en god arbetsmiljö är attraktivt ur de 
anställdas perspektiv. Just utvecklingsmöjligheter är det som de intervjuade 
värderar högst vilket även Manas och Graham (2003) menar är den främsta 
orsaken till att folk säger upp sig om det saknas på en arbetsplats. För att 
besvara den första frågeställningen satsar Bank-X i stor utsträckning på icke-
monetära belöningar för att motivera sin personal. De belöningar de fokuserar 
på mest är utvecklingsmöjligheter, feedback samt att de anställda ska 
involveras och ta mycket eget ansvar. Bank-X anordnar även många aktiviteter 
både på och utanför arbetstid och erbjuder förmåner som lättare förtäring, 
fika, friskvård och flextid. De icke-monetära belöningarna är alltså en del i 
Bank-X arbete mot att vara en attraktiv arbetsplats vilket Haider et al. (2015) 
menar är rätt väg att gå. Utifrån de anställdas svar är det svårt att peka specifikt 
på vad en attraktiv arbetsplats är då många skilda svar uppkom. Det kan ändå 
tolkas från resultatet att Bank-X gör något rätt och ses vara en attraktiv 
arbetsplats av de anställda då de ofta gav Bank-X som gott exempel i den 
generella delen av intervjun kring bra egenskaper hos en arbetsgivare.  

6.1.  Frikoppling 

I det stora hela kan det ses att de anställda motiveras av organisationens 
arbetssätt men studiens resultat tyder på att det finns två typer av frikoppling, 
en som banken är medveten om samt en som uppstår omedvetet. Den 
medvetna frikopplingen uppkommer på grund av den teamuppdelning som 
finns samt det fria arbetssätt som teamcheferna har. Det här kan ses som en 
positiv frikoppling likt den Meyer och Rowan (1977) beskriver vilken ska 
minska skiljaktigheter och konflikter som regler och anvisningar kan skapa. 
Genom att inte ge klara anvisningar till teamcheferna i hur de ska arbeta skiljer 
sig arbetssätten i teamen åt och det finns inte några rätt eller fel i hur de ska 
motivera sin personal. De olika och skilda arbetssätten mellan teamen gör att 
teamchefernas egna preferenser och värderingar påverkar deras arbetssätt. Den 
här frikoppling kan vara som Tang et al. (2017) menar fördelaktig eftersom det 
är lättare att motivera mindre grupper då gemensamma intressen blir enklare 
att hitta. Varje teamchef kan alltså då använda sig av det hen tycker passar just 
sitt team bäst.  

Den här positiva frikopplingen som Meyer och Rowan (1977) beskriver har vi 
sett kan bli negativ i vissa fall. Resultatet tyder på att en omedveten mer 
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negativ frikoppling har uppstått som följd av den positiva. Vi har sett att 
teamuppdelningen med syftet att lättare kunna motivera fler anställda leder till 
att en negativ frikoppling uppstår mellan de olika hierarkiska nivåerna. Den 
omedveten frikopplingen som uppstår gör så att de anställda inte har en 
enhetlig uppfattning om organisationens arbetssätt. Genom att de olika 
teamen har sitt eget sätt att motivera bidrar det även till att de anställda 
upplever organisationens arbetssätt olika. Ett exempel på det här är kring 
Instant feedback som är ett viktigt ledord inom Bank-X. De olika 
teamcheferna arbetar med Instant feedback på olika sätt vilket i sin tur bidrar 
till att de anställda har olika uppfattning kring hur organisationen arbetar med 
Instant feedback. De anställda ser endast hur sitt eget team arbetar med 
feedback vilket inte behöver vara det sättet som organisationen har uttalat i sin 
affärsplan. Som sagts tidigare tycker Bank-X att det ska satsas på feedback och 
ges ofta men utifrån resultatet ses det att de anställda i vissa team tycker att de 
får feedback i princip varje dag medan andra inte kan komma på senast de fick 
det. Detta tyder återigen på att det blir en frikoppling mellan de hierarkiska 
nivåerna som gör att de anställda har andra uppfattningar än det ledningen vill 
kommunicera. Det är alltså på grund av den här frikopplingen som några delar 
av Bank-X arbetssätt inte alltid fungerar som det är tänkt i praktiken.  

6.2.  Effekten av de icke-monetära belöningarna 

Många tidigare studier har visat vikten av icke-monetära belöningar och den 
positiva effekt de har. Med det här i baktanke blev vi förvånade av att de 
anställda inte riktigt verkar vara medvetna om detta. Det här tolkades utifrån 
intervjuerna då de anställda i ett inledande skede nästan alltid nämnde att det 
är pengar som motiverar dem men allt eftersom intervjuerna pågick märktes 
dock vikten de icke-monetära har. Det här märktes speciellt i frågan om de 
anställda skulle byta ut alla aktiviteter som anordnas mot de pengar som läggs 
på dem. Majoriteten skulle inte gjort detta byte och även de som sa att de 
skulle byta ut dem talade väldigt gott om aktiviteterna i andra frågor. Det här 
tolkas som att de anställda inte riktigt är medvetna om vikten de icke-monetära 
belöningarna verkligen har. Vad de anställda inte tänker på är bland annat det 
Kelly et al. (2017) nämner, dvs. att pengar inte ger samma njutning och 
minnen som icke-monetära belöningar och därför lätt glöms bort. Resultatet 
tyder på att de anställda motiveras av icke-monetära belöningar men inte direkt 
i stunden utan har en mer indirekt påverkan som undermedvetet ökar trivseln 
och därmed motivationen hos medarbetarna.  
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Som Latham och Pinder (2005) och Berl et al. (1984) beskriver i sina versioner 
av Maslows behovstrappa har de monetära belöningarna en viktig roll i ett 
inledande skede och behövs för att de icke-monetära ska uppskattas. Det som 
enligt oss inte tydligt framgår i deras resonemang är den vikt som de monetära 
belöningarna även har i ett senare skede. Vi anser därför att en kombination av 
monetära och icke-monetära kan vara till en fördel vilket även Chomal och 
Baruah (2014) förespråkar. Det ses i studien att monetära belöningar kan fylla 
en viktig funktion i att visa värde och belöna prestationer då de anställda 
exempelvis vill ha en rimlig ersättning för deras arbetsprestation så att de 
känner sig uppskattade. En kombination kan i detta hänseende därför vara 
lättare att lyckas bra med. Chomal och Baruah (2014) menar dock att den ena 
belöningstypen inte är effektiv vid avsaknad av den andra, vilket vi inte helt 
håller med om. Trots att det kan vara svårare att satsa på endast en 
belöningstyp och att det krävs mer av företaget kan det ses i studien att det 
faktiskt fungerar att motivera personalen genom endast icke-monetära 
belöningar. Vi tror dock att det i så fall måste satsas helhjärtat på dessa vilket 
Bank-X är ett bra exempel på. De visar på att många icke-monetära belöningar 
ihopsatta bidrar till en helhet som indirekt motiverar genom att en kultur 
skapas. En specifik icke-monetär belöning ger alltså inte en avsevärd 
motiverande effekt för sig själv utan effekten framkommer först när de finns i 
ett sammanhang av flera.  

Att satsa helhjärtat på icke-monetära belöningar kan vara positivt men det kan 
också vara farligt att göra det i allt för stor utsträckning då det kan bli en vana 
för de anställda. De icke-monetära belöningarna, som enligt Herzberg et al. 
(1959) räknas som motivationsfaktorer, har använts i sådan stor utsträckning 
på Bank-X att vi istället har sett att de har blivit som hygienfaktorer och 
därmed en självklarhet för personalen. Om till exempel de anordnade 
aktiviteterna och andra förmåner försvinner så kan det istället bidra till ett 
missnöje och att de anställda känner sig omotiverade, vilket egentligen inte 
sker med motivationsfaktorer (Herzberg et al. 1959). Exempelvis sågs detta på 
Bank-X då det blev negativa miner när den årliga julfesten ställdes in och när 
semlan uteblev på semmeldagen. Små saker som exempelvis kaffe, frukt och 
friskvård är också viktiga punkter men inte något majoriteten av de anställda 
själva nämner att de motiveras av. Det här kan alltså tolkas som att de har 
blivit som hygienfaktorer för de anställda på Bank-X och är en del i den 
företagskultur som gör att de trivs men alltså inte något de lägger större 
eftertanke vid. Det här tyder på det som tidigare nämnts om svårigheten i att 
faktiskt inse effekten de icke-monetära belöningarna har, dvs. när icke-
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monetära finns är effekten svår att se men om de tas bort kan dock effekten 
vara påtaglig.  

6.3.  Kulturskapande 

Varför de anställda faktiskt motiveras av icke-monetära belöningar menar vi 
beror på att de blir en del av ett utarbetat koncept som i sin tur bidrar till en 
företagskultur. Det är inte de icke-monetära belöningarna i sig som motiverar 
utan de fungerar i sitt sammanhang som en del av någonting större. En semla 
på semmeldagen kanske inte ökar motivationen avsevärt just den dagen men 
är ändå en viktig del i kulturskapandet och motivation samt trivsel på lång sikt. 
Bank-X har skapat en företagskultur där de anställda trivs bra och även 
accepterar vissa saker de inte är helt eniga om. Exempelvis så föredrar de flesta 
inte ett öppet kontorslandskap och uppskattar individuella belöningar mer än 
teambelöningar, men då Bank-X företagskultur är så stark så demotiveras inte 
de anställda av skiljaktigheterna kring detta utan de accepterar det som en del i 
bankens utarbetade koncept. Viktigt för att skapa en stark företagskultur tror 
vi främst är icke-monetära belöningar men även att ha tydliga värderingar. I 
Bank-X har de i princip fått värderingarna att genomsyra alla typer av 
handlingar och anställdas ageranden i företaget. Vad som kan ses är att de 
anställda i princip delar bankens värderingar vilket vi upplever viktigt för att en 
anställd ska trivas helt och hållet i företagskulturen och på så sätt bli 
motiverade.  

För att lyckas behålla och få sina anställda att trivas på en arbetsplats kan vi 
konstatera att det är viktigt att bygga en stark företagskultur där de icke-
monetära belöningarna med fördel kan utgöra en betydande del. Genom 
Bank-X stora satsning på bland annat värderingar, icke-monetära belöningar 
och ett utbrett medarbetarfokus har de i stor utsträckning lyckats med detta 
kulturskapande. Nedan presenteras ett intressant citat från en av våra 
intervjuer som förstärker resonemanget kring att Bank-X verkligen har lyckats 
med det här kulturskapandet. 

[...] det kommer jag ihåg [...] alla som är födda i Philadelphia pratar om staden 
som en person och så är det lite grann som med Bank-X också. Att Bank-X 

alltså jag tycker att man har lyckats väldigt bra med det här med att bygga 
företagskultur och att man har liksom byggt nästan en person. Man kan nästan 
berätta hur Bank-X är som person så där. Jag tror att det hjälper anställda 
väldigt mycket, att jobba mot de här målen och att man är väldigt lojal mot 
företaget. Väldigt många, jag menar det är ju väldigt många som är kvar sen jag 
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jobba här 98 liksom och det tror jag inte är så himla vanligt idag egentligen 
faktiskt. (I5) 

Att bygga en företagskultur likt en person med hjälp av icke-monetära 
belöningar och värderingar är något vi därför anser och tycker att fler företag 
bör ta efter.  
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7.   Slutsats  

Tidigare studier visar att icke-monetära belöningar har en positiv påverkan på 
anställdas motivation där vår studie kompletterar den tidigare forskningen 
genom att förklara varför denna positiva effekt uppnås. För det första ligger de 
icke-monetära belöningarnas styrka i att de skapar en ytterligare dimension 
som genererar minnen och bevarar en känsla långt efter de ges. De icke-
monetära har en indirekt påverkan som inte alltid tydligt ses av de anställda 
men som motiverar dem på lång sikt genom att de bidrar till en trivsel på 
arbetsplatsen. Den största anledningen till att den önskade effekten av de icke-
monetära belöningarna nås är att de bidrar till att skapa en kultur i företaget. 
Det är alltså inte de icke-monetära i sig som motiverar utan kulturen bakom 
som de är en del i. Vad vi ser utifrån vårt case är att det dock lätt kan 
uppkomma en frikoppling i stora företag då det är svårt att motivera på ett sätt 
som alla individer upplever bra. Men genom det här kulturskapandet kan en 
stor del av den negativa frikopplingen räddas upp med hjälp av en god 
företagskultur. Så för att återkoppla till uppsatsens titel, hur stor betydelse har 
egentligen en semla?  Vi tror att en semla kan ge så mycket mer för ett företag 
i längden än vad det kostar för dem i stunden. Att bygga upp en stark 
företagskultur är alltså a och o för att lyckas skapa en trivsam arbetsplats med 
nöjda medarbetare och långvariga anställningar. 

7.1.  Vidare forskning  

Då studien endast utförts på ett företag kan resultatet bara generaliseras till en 
viss gräns. Därför kan med fördel liknande studier utföras på andra företag för 
att se hur väl resultaten stämmer överens och på så sätt kunna bidra till en 
ökad generaliserbarhet. Intressant skulle också vara att utföra en studie på ett 
företag där användandet av icke-monetära belöningar inte är lika utbrett och 
därigenom se om det finns en avsaknad av dem. Det här för att se på vilka sätt 
företagen skiljer sig åt och även hur stor betydelse de icke-monetära 
belöningarna samt företagskulturen verkligen har. Något som upptäcktes i 
studien är att åldern troligtvis kan ha viss inverkan på hur individer vill bli 
belönade. Den yngre milleniumgenerationen sågs till viss del ha ett större 
behov av att bli sedda och involverade och därmed att de värderar de icke-
monetära belöningarna mer. Eftersom studien inte syftar till att undersöka 
skillnader i ålder har detta bara setts till en viss gräns och det kan därför vara 
intressant att undersöka vidare hur olika generationer motiveras av icke-
monetära belöningar på en arbetsplats. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide organisationens arbetssätt  

1.   * Berätta lite kort om dig själv  
2.   * Bank-X-bakgrund  

- Antal år inom Bank-X  
- Position - arbetsuppgifter  
- Din resa inom Bank-X 

3.   * Arbeten innan Bank-X 
4.   Hur vill ni att de anställda ska uppfatta Bank-X som arbetsplats? 
5.   Ni strävar mot att bli en så attraktiv arbetsplats som möjligt. 

- Vad är en attraktiv arbetsplats enligt Bank-X? 
- Hur ska ni göra för att uppnå detta? 
- Konkreta exempel?  

6.   Hur tänker ni kring miljön på arbetsplatsen, exempelvis öppna kontorslandskap 
och interiören m.m.? 

7.   Vad är syftet med team-uppdelningen i exempelvis fronten? 
- Är teamen uppdelade efter arbetsuppgifter/kunskap?  

8.   Vad har ni för värderingar på Bank-X? 
- Hur och när började värderingsarbetet? 
- Hur ser ni till att dessa värderingar efterlevs av medarbetarna?  
- Hur långt anser ni att ni har kommit med värderingsarbetet?  

9.   Ni har ju sex olika symboler här på Bank-X som ska hjälpa till att alla arbetar 
efter era värderingar. Skulle du kunna berätta lite kort om dessa och vad de ska 
bidra med?  

10.  * Hur upplever du att företagskulturen är i Bank-X? 
11.  Ni nämner även att ni arbetar mycket med transparens, hur arbetar ni med det? 

- Hur får ni alla i organisationen att arbeta mot samma mål?  
12.  I er styrmodell nämner ni inkluderande ledarskap 

- Vad menar ni med det?  
- Hur jobbar ni mer konkret med det? 
- Självdrivande medarbetare, varför är det viktigt? 

13.  Vad har Bank-X för motiveringssystem?  
- Vad har ni för monetära belöningar?  
- Hur arbetar Bank-X med icke-monetära belöningar?  

14.  Hur arbetar ni med motivation av personal både kortsiktigt och långsiktigt?  
- Skiljer det sig åt? 

15.  Anordnar ni aktiviteter utanför arbetstid för de anställda? I så fall vad?  
* - Är aktiviteterna utanför arbetstid frivilliga? 
* - Ser ni negativt på icke-deltagande?  
* - Skillnad mellan KC-chefer/anställda?  

16.  Hur kommuniceras organisationens arbetssätt ut mot teamcheferna och sedan 
vidare mot de anställda?  
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- Får ni feedback från de anställda på hur de upplever 
belöningarna/motiveringarna? 

17.  Vilken är den belöning som ni lägger mest respektive minst pengar på? 
 
* - Innebär att frågorna inte skickades ut i förväg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 

Bilaga 2 - Intervjuguide teamchefer 

1.   Berätta lite kort om dig själv 
2.   Bank-X-bakgrund  

- Antal år inom Bank-X 
- Position - arbetsuppgifter  
- Hur många anställda ingår i ditt team?  
- Din resa inom Bank-X 

3.   Arbeten innan Bank-X 
4.   Anser du att Bank-X är en bra arbetsplats? 

- Upplever du att dina anställda trivs på arbetsplatsen? 
- Varför/Exempel 

5.   Tycker du att Bank-X har ett bra arbetssätt kring att motivera personal? 
- Något speciellt du märker att de lägger mycket vikt på? 
- Hur vill du motivera din personal?  
- Är det något du skulle vilja lägga till/ändra i Bank-X tankesätt?  
- Tycker du att Bank-X arbetssätt har ändrats genom åren?  

6.   Får du några anvisningar kring hur din personal ska motiveras från de högre upp 
i Bank-X? 
- Hur arbetar du med det här och för det vidare ut mot de anställda i ditt team?  
- Hur fri känner du dig i hur du får tolka anvisningarna? 
- Har du de verktyg som krävs? 

7.   Bank-X pratar mycket om värderingar och det är viktigt att alla vet om och följer 
dessa, tycker du att de efterlevs av de anställda? 
- Hur arbetar du med dem eller kommunicerar dessa till personalen? 
- Tycker du att ni har kommit långt i värderingsarbetet? 

8.   Bank-X kommunicerar att de jobbar mycket med transparens och att ha en 
öppenhet i företaget, hur upplever du detta? 
- Tycker du att du får all information om vad som händer i företaget?  
- Tycker du att du som teamledare får mer information än ex. de anställda? 

9.   Angående Bank-X öppna kontorslandskap, fungerar det bra?  
10.  Vad använder du för typ av belöningar på din avdelning?  

- Samarbetar ni mycket teamchefer emellan kring belöningar/liknande arbetssätt?  
- Sker samarbete mellan Back-Office och Front-Office?  
- Tycker du att det skiljer mycket mellan teamen pga. fria tolkningar? 

11.  Icke-monetära belöningar  
- Feedback 
- Utvecklingsmöjligheter/Ansvar 
- Fika 
- Firande av uppnådda mål 
- Infodagen  
- Flextid/bundenhet till telefon 
- Kundeventet 



44 

12.  Om du får feedback från de anställda angående olika aktiviteter, för du då vidare 
det till ledningen?  
- Hur förs feedbacken i så fall vidare? 

13.  Tycker du att personalen förväntar sig att få mycket, har det alltså blivit en vana 
med att fira olika saker som uppnående av olika mål, fika, Infodagen osv?  

14.  Vad gör du för att motivera personalen i de vardagliga arbetsuppgifterna, dvs. 
någon typ av spontana, mindre aktiviteter?  

15.  Upplever du det svårt att få alla i personalen att gå mot samma mål?  
- Upplever du att du måste motivera olika personer på olika sätt? 
- Upplever du att vissa skulle uppskatta individuella belöningar mer?  
- Eller Ex. provision/bonus? 

16.  Är du med i processen när personal anställs till ditt team?  
- Vilken typ av person söker du? 
- Är det viktigt att personalen tar eget ansvar?  

17.  Vad blir du själv motiverad av? 
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Bilaga 3 - Intervjuguide anställda 

Generell del: 
1.   Berätta lite kort om dig själv som person  

- Familj/ålder/intressen 
2.   Vad har du haft för jobb tidigare?  
3.   Vad tycker du är en attraktiv arbetsplats? 

- Vad får dig att söka till en viss arbetsgivare? 
- Vad får dig att stanna kvar hos en arbetsgivare? 
- Vad får dig att säga upp dig hos en arbetsgivare?  

4.   Hur stor betydelse har lönen för dig i ett arbete?  
- Hur ser din relation ut till ökad lön? (söka/stanna kvar/byta jobb)  
- Vad tycker du om bonusar/provision? 

5.   Vad motiverar dig på en arbetsplats? 
- Någon konkret situation som motiverade dig i dina tidigare erfarenheter?  

6.   Hur viktigt anser du att det är med gemensamma aktiviteter på en arbetsplats? 
- Exempel på bra aktiviteter? 

7.   Föredrar du mest att belönas genom gruppbelöning eller individuell belöning? 
- Varför? 

8.   Hur viktigt tycker du att feedback är?  
 

Del om Bank-X: 
9.   Bank-X-bakgrund  

- Antal år inom Bank-X  
- Position - arbetsuppgifter  
- Din resa inom Bank-X  
- Vad fick dig att söka jobb på Bank-X från början?  

10.  Hur trivs du på Bank-X? 
- Exempel på någon bra sak Bank-X gör som arbetsgivare? 
- Exempel på någon mindre bra sak? / Vad kan Bank-X förbättra?  

11.  Tycker du att Bank-X är en öppen organisation?  
- Upplever du att du får all information om företaget? 
- Tror du att din teamledare får mer info? 
- Tycker du att du har möjlighet att påverka uppåt i företaget, att ledningen 
lyssnar på din feedback? 
- Kontorslandskap/bunden till telefon  

12.  Är du väl informerad/medveten om värderingarna i företaget? 
- Kan du dem/efterlevs dem? 
- Tycker du dem är bra? 

13.  Värderar du att göra saker utanför arbetstid som Bank-X anordnar?  
- Infodagen, brukar du vara med, dag/kväll? Om nej, varför?  
- Vad tycker du om dagen generellt?  
- Kundeventet. Om nej, varför?  
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14.  Bank-X lägger mycket pengar på alla aktiviteter de anordnar, skulle du hellre 
föredra att få dessa pengar i egen ficka och i så fall inga aktiviteter med jobbet?  

15.  Bank-X firar ju väldigt mycket, litet som stort, vad tycker du om det? 
- Vet du oftast vad det är som firas? 
- Hur vill du att mål ska firas?  
- Uppskattar du att få fika på olika typer av högtidsdagar?  
- Förväntar du dig att få det? Hur tror du att du skulle reagera om du inte fick?  

16.  Tycker du att du i Bank-X får möjlighet att  
- Vara självdriven medarbetare/Ta eget ansvar  
- Utvecklas 
- Bli sedd  
- Byta till andra avdelningar 
- Både ge och få feedback   

17.  Upplever du att de olika teamen belönas på olika sätt?  
- Om du skulle bli individuellt belönad, hur vill du helst bli belönad då?  

18.  Vad tycker du om att Bank-X satsar på team-belöningar? 
- Vad tycker du om att Bank-X inte har någon typ av monetär belöning, dvs. 
bonus/provision?  

19.  Avslutningsvis, vad är det som gör att du trivs på en arbetsplats lite kortfattat? 
Topp tre saker! 

 
Om ej nämns/besvaras ovan, kom ihåg dessa:  

- Gratis kaffe/frukt  
- Tårta när det firas något 
- Kanelbullens dag/semmeldagen 
- Gym 
- Friskvård 
- Karriärmöjligheter  
- Flextid 
 
 

 





 





 

 


