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Sammanfattning 
 

Ämnet motivation är ett omdiskuterat och intressant ämne med tanke på att det finns många 

olika motivationsmodeller och teorier. Arbetsmotivation anses centralt för att förstå individuellt 

samt organisatoriskt beteende och på så vis viktigt för ett företags verksamhet.  

 

Studiens syfte är att undersöka motivation hos privatrådgivare i bankbranschen genom inre- 

yttre- och interaktiva motivationsteorier. Studien syftar även till att undersöka om de finns en 

målkonflikt mellan de olika teorierna av motivation. Empirin har i huvudsak samlats in genom 

en kvalitativ forskningsmetod, med fem stycken intervjuer som alla har ägt rum på Nordeas 

kontor i Solna. Det har också utförts en kompletterande kvantitativ forskningsmetod för att 

förbättra tolkningen av resultatet.  

 

Den teoretiska referensramen innehåller Herzbergs tvåfaktorteori med hygien- och 

motivationsfaktorer, Self Determination Theory (SDT), de inre- yttre och interaktiva 

motivationsteorierna, en tidigare studie om arbetsmotivation inom bankbranschen samt en 

sammankoppling mellan de olika teorierna.  

 

Studiens resultat visar att den inre motivationsteorin är den mest centrala. Om den anställda 

inte upplever sig utföra ett meningsfullt arbete så spelar de övriga motivationsfaktorerna mindre 

eller ingen roll. Gällande målkonflikter visar studien att det inte finns någon målkonflikt mellan 

den inre- och interaktiva motivationen eller mellan den yttre- och interaktiva motivationen. I 

motsats till tidigare forskning visar studiens resultat att den yttre motivationen kan påverka den 

inre motivationen på ett positivt sätt.  

 

Nyckelord: arbetsmotivation, inre motivation, yttre motivation, interaktiv motivation, 

bankbranschen, privatrådgivare  
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1. Inledning  
 

Det inledande kapitlet presenterar en övergripande introduktion till studiens ämnesval, 

motivation med inriktningen på arbetsmotivation. Därefter presenteras grundläggande 

motivationsforskning samt en problembakgrund som leder fram till studiens syfte och 

forskningsfrågor.  

 
I och med det senaste decenniets digitalisering har bankernas verksamhet genomgått en stor 

förändring (Svenska bankföreningen, 2019). Tidigare behövde kunden besöka bankkontoret för 

att utföra någon av bankens tjänster, men tack vare digitaliseringen kan kunden idag utföra de 

flesta av banktjänsterna direkt i mobilen eller via datorn (ibid.). Den kontanthanteringen som 

bankkontoren förut hanterade manuellt över disk utförs idag via serviceboxar eller uttags- och 

insättnings boxar (Sveriges kommuner och landsting, 2016). Bankkontorens främsta 

arbetsuppgifter är idag istället rådgivning och försäljning av bankens tjänster och produkter 

(Svenska bankföreningen, 2019). Den svenska bankmarknaden domineras utav de fyra 

storbankerna Nordea, Handelsbanken, SEB och Swedbank (ibid.).  

 

En undersökning utförd av Svenskt Kvalitetsindex, SKI, 2017, visar att kundnöjdheten hos 

bankerna 2015 var den lägsta på två decennier (Berner, 2017). I och med digitaliseringen är det 

personliga mötet på väg bort (ibid.), Nordea är en av de banker som erbjuder rådgivning både 

på bankkontoren och online via videomöten (Nordea, u.å., a). Johan Parmler vd för SKI säger 

“Idag går vi omkring med banken i innerfickan. Funktionsmässigt har kunderna aldrig varit så 

nära banken innan, men relationsmässigt aldrig så långt ifrån” (Berner, 2017). 

Undersökningen visar att kunderna på sätt och vis själva har krävt digitalisering för att 

smidigare kunna utföra enklare banktjänster online (ibid.). Många vill dock fortfarande prata 

med “sin” rådgivare gällande stora frågor såsom lån och placeringar (ibid.). Av kunderna som 

deltar i undersökningen upplever 55 procent att en kontaktperson på banken bidrar till känslan 

av trygghet och personlig kontakt samt att den känslan inte infinner sig i bankens tjänster online 

(ibid.). Bankerna bör satsa på mer personlig kontakt med sina kunder men istället jobbar 

Swedbank och Nordea tvärt om, där rådgivarna jobbar i team för att kunden snabbare ska kunna 

få hjälp (ibid.).   
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Banktjänstemännen behöver förutom goda kunskaper inom ekonomi ha ett serviceinriktat fokus 

med en förståelse för att människor är unika och därför har olika behov och önskemål (Siki, 

2019). Banktjänstemannen bör också ha ett intresse av att skapa samt upprätthålla goda och 

långvariga kundrelationer, med hänsyn till att kunderna ska känna ett förtroende och vilja 

stanna kvar hos banken (ibid.). På så vis kan banken bibehålla ett gott rykte samt uppnå 

lönsamhet (Ravald & Grönroos, 1996).  

 

Ravald och Grönroos (1996) anser att nyckeln till ett framgångsrikt företag är att ha motiverade 

medarbetare som alltid försöker utföra sitt arbete med bästa möjliga resultat. Om medarbetaren 

inte kan läsa av vad kunden vill ha, så blir det inte heller en bra affär för varken kunden eller 

företaget (Ravald & Grönroos, 1996). I sportsammanhang talas det om att motivation i många 

fall slår talang och att det kan vara stor skillnad mellan vad en människa kan prestera och vad 

en människa faktiskt presterar (Motivation.se, 2011). Banksektorn är en av de branscher som 

kräver motiverade medarbetare, eftersom arbetet inkluderar självdisciplin och eget ansvar 

(ibid.).  

 

1.1 Problembakgrund 
Motivation räknas som ett utav de grundläggande ämnesområdena inom psykologi och 

organisatoriska studier (Grant, Zedeck, 2008) och är ett omdebatterat ämne där teorier ständigt 

ifrågasätts, diskuteras och bedöms (Svenska dagbladet näringsliv, 2013). Nationalencyklopedin 

(2019) definierar ordet motivation som de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar 

beteendet mot olika mål. Grant & Zedeck (2008) som forskat inom psykologi menar att 

begreppet motivation beskriver motiven till en individs handling och menar därför att det både 

kan förklara individuellt och organisatoriskt agerande.  

 

En av de mest kända grundläggande motivationsteorierna är Maslows behovshierarki som 

publicerades år 1943, A Theory of Human Motivation som menar att en individ först måste 

tillfredsställa de fysiska behoven på den lägre nivån innan de högre behoven som självkänsla 

och självförverkligande ens blir viktiga för individen att tillfredsställa (Maslow, 1987, se bilaga 

1). Teorin förklarar hur människor blir motiverade till att ständigt sträva framåt och utvecklas 

(ibid.). En annan välkänd teori är Herzbergs tvåfaktorteori som med hjälp av hygien- och 

motivationsfaktorer beskriver människors drivkrafter i arbetet (Herzberg, 1968).  

 



 3 

Både Maslow och Herzbergs teorier har kritiserats från många håll för att vara allt för 

generaliserande och inte spegla verkligheten (Kanfer, et al. 2017). Kanfer. et al. (2017) anser 

att båda teorierna är en bra grund att stå på men att forskare måste fortsätta studera ämnet 

motivation, då människor är unika, har olika livsmål och prioriterar också därför sina behov 

olika. Idag finns det motivationsforskning som är mer fokuserad på individens självständighet 

och individanpassade lösningar (ibid.). Kanfer, et al. (2017) anser att arbetsmotivation är en 

viktig funktion för organisationers-, samhällets- och individers framgång och välbefinnande. 

Arbetsmotivation bör idag ses som en dynamisk process som utvecklas av variablerna tid, 

erfarenhet och plats.   

 

I en artikel från Svenska dagbladet, näringsliv från 2013, diskuterar författarna utifrån Deci och 

Ryans forskning Self-Determination Theory från 1987, ifall den yttre motivation i form av 

bonusar på lång sikt kan skada den inre motivationen. Psykologen och ledarskapsexperten Leif 

E Andersson säger i artikeln att företag bör undvika påtagliga belöningar såsom till exempel 

lönebonusar, resor, eftersom sådant lätt går i inflation (Svenska dagbladet näringsliv, 2013). 

Han menar även att så kallade hygienfaktorer såsom lön, sociala aktiviteter och julgåvor inte 

gör att medarbetarna presterar bättre“Ingen jobbar hårdare för en julgåva, men alla blir 

missnöjda om de inte får en” säger Andersson (ibid.). Författarna till artikeln anser istället att 

den sociala bekräftelsen är ett av de viktigaste verktygen som en chef kan använda sig av för 

att öka en medarbetares motivation (ibid.). Samtidigt tas det upp i artikeln att uppmuntran inte 

bara ska ges för uppmuntrandets skull, utan den måste vara situations- och individanpassad 

samt relevant (ibid.). 

 

De inre- och yttre motivationsteorierna utifrån Deci & Ryans definition, täcker inte in den 

sociala och relationsskapande aspekten som McDonald och Elder (2006) menar kan ha en 

positiv inverkan på en medarbetares karriärutveckling och befordran (McDonald & Elder, 

2006). Alvesson och Kärreman (2007) menar att det är viktigt att förutom inre- och yttre 

motivation forska mer om de sociala aspekterna som benämns som interaktiv motivation, vilket 

innefattar faktorerna företagskultur, relationer och social identitet på arbetet.  

Arbetsmotivation anses vara särskilt viktigt inom branscher där eget ansvar förekommer i stor 

utsträckning, en av dessa är bankbranschen. Motivation inom bank är också intressant att 

studera för att bankbranschen just nu genomgår stora förändringar i och med digitalisering, 

vilket i sin tur påverkar de anställdas kundrelationer (Berner, 2017). Valet till att undersöka 



 4 

privatrådgivares motivation grundas i SKIs- och Finanslivs undersökning som tillsammans 

visar att 43 procent av de tillfrågade kundtjänstmedarbetarna och rådgivarna, trivs sämre på 

jobbet idag än vad de gjorde för två år sedan (ibid.) Undersökningen visar att bankerna vill att 

de anställda ska fokusera på de lönsamma kunderna och styra övriga kunder mot kundtjänst 

och bankens digitala tjänster (ibid.). Det finns idag en konstant press på de anställda att prestera, 

genom höga säljmål, förhålla sig till nya lagar och regler samt hantera den allt mer tidskrävande 

administrationen (ibid.). Privatrådgivarna upplever att de hamnar i kläm mellan att utföra ett 

lönsamt arbete och hjälpa sina kunder (ibid.) 

 

Tidigare nämnd SDT-forskning visar på att den inre motivationen och känslan av att utföra ett 

meningsfullt arbete kan skadas av yttre faktorer så som bonusar och lön. En privatrådgivare bör 

vara motiverad till att tillfredsställa varje kunds ekonomiska behov på bästa möjliga sätt, vilket 

kan leda till känslan av att utföra ett meningsfullt arbete. En privatrådgivares motivation kan 

påverkas av många olika faktorer så som den kontrollerade arbetsmiljön de är verksamma inom, 

lön och karriärsutveckling. Det ansågs därför intressant att undersöka vad privatrådgivarna 

främst motiveras av och ifall de själva upplever någon målkonflikt mellan olika 

motivationsfaktorer.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vilka motivationsfaktorer som motiverar privatrådgivare 

inom bankbranschen i deras dagliga arbete. Studien utgår ifrån att undersöka motivationen hos 

de anställda genom inre- yttre- och interaktiv motivation.  

 

1.3 Forskningsfrågor 
För att belysa syftet ämnar studien att försöka besvara följande forskningsfrågor: 

 

1.   Vilka motivationsfaktorer upplever privatrådgivare att de främst motiveras av i det 

dagliga arbetet? 

2.   Går det att utläsa en målkonflikt mellan de inre- yttre- och interaktiva 

motivationsteorierna? 
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2. Metod  
 

Kapitlet innehåller en beskrivning av de kvalitativa tillvägagångssätt som ligger till grund för 

datainsamlingen samt analys och tolkning av den insamlade datan. Avslutningsvis diskuteras 

etiska ställningstagande, studiens trovärdighet samt källkritik.  

 

2.1 Forskningsstrategi  
Motivation är ett begrepp som har en individuell betydelse för alla människor (Alvesson & 

Kärreman, 2007) därför har den här studien i huvudsak genomförts med en kvalitativ 

forskningsmetod genom personliga intervjuer, för att djupgående kunna analysera och tolka 

respondenternas åsikter och erfarenheter (Denscombe, 2018). Studien innehåller en 

kompletterande kvantitativ metod, i och med en rangordning av motivationsfaktorerna, för att 

se forskningen ur olika synvinklar. Det ansågs på så vis förbättra tolkningen av 

undersökningens resultat (ibid.).  

 

Den här studien undersöker endast ett specifikt fall, Nordea, och räknas därför som en fallstudie 

(Denscombe, 2018). Vid val av fallstudie är förhoppningen att kunna dra generella slutsatser 

utifrån det specifika fallet. En av anledningarna till valet av fallstudie är på grund av tidsramen 

och att det inte ansågs avgörande för studiens trovärdighet att endast undersöka ett kontor. Det 

finns en tro om att en del av resultatet ska kunna generaliseras till andra banker med anställda 

inom samma arbetsområde eftersom storbankerna i Sverige arbetar på liknande vis, samt styrs 

och kontrolleras av samma instanser. 

 

2.2 Datainsamling  
Studiens primärdata utgörs av det empiriska material som samlats in under intervjuerna. Studien 

innehåller även flera olika typer av sekundärdata som samlats in i ett tidigt skede av studien för 

att skapa ett så stort kunskapsspektrum som möjligt. Sekundärdatan har kritiskt granskats för 

att på ett så noggrant sätt kunna undersöka och beskriva den verkligheten som studeras 

(Denscombe, 2018). Studiens vetenskapliga artiklar är främst hämtade från Söder- och Google 

Scholar. Sökorden som användes vid sökning var bland annat motivation, Herzberg, inner 

motivation, external motivation, interactiv motivation, banking och employee motivation. 
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2.3 Val av företag 
För att besvara studiens syfte undersöks privatrådgivarnas motivation på Nordeas bankkontor i 

Solna.  Banken valdes utefter kriterierna; vara en av de fyra storbankerna, bedriva 

privatrådgivning samt att bankens kontor skulle vara beläget inom Stockholms län. Kriteriet att 

banken skulle vara en av storbankerna motiverades genom att storbankerna har funnits länge 

och på så vis bedriver en etablerad verksamhet. Storbankerna inom Stockholms län har ofta 

flera olika bankkontor, vilket ökade chansen att hitta tillgängliga respondenter. Kriteriet att 

bankkontoret skulle ligga inom Stockholms län motiverades genom att författarna studerar på 

Södertörns Högskola som är beläget i Huddinge kommun i Stockholms län.  

 

Nordea är idag en av de ledande bankerna i Norden och en av de största bankerna i Europa 

(Nordea, u.å., b). De bedriver sin verksamhet via ett antal filialer, dotterföretag och 

representationskontor i 20 länder runt om i världen (ibid.). Nordeas verksamhet går tillbaka till 

år 1820 och under 1990-talet slogs fyra nordiska storbanker ihop till Nordbanken och sedan 

december år 2001 bedrivs verksamheten under namnet Nordea (Nordea, u.å., c). Namnet 

Nordea kommer från kombinationen av orden nordic och ideas (ibid.). Företaget själva 

beskriver namnet som ett uttryck för hur de delar och utvecklar nordiska idéer för att ta fram 

högklassiga lösningar till sina kunder (ibid.). Nordea bedriver sin verksamhet genom fyra 

affärsområden, personal banking, commercial and business banking, wholesale banking, asset 

and wealth management (Nordea, u.å., d). Det område som studeras i den här studien är 

personal banking. Som privatrådgivare på Nordea är den främsta arbetsuppgiften att ge 

rådgivning gällande kundens privatekonomi som kan vara allt från sparande, pension, bolån 

och försäkringar (ibid.). 

 

2.4 Intervjuer 
Den här studien innehåller data från fem stycken intervjuer, där samtliga intervjuer har ägt rum 

på Nordeas bankkontor i Solna. För att kunna tolka och analysera respondenternas svar på 

djupet valdes personliga semistrukturerade intervjuer som metod. Innan intervjuerna ägde rum 

utformades det en intervjuguide (Se bilaga 3) med huvudämnena inre- yttre- samt interaktiv 

motivation för att besvara studiens forskningsfrågor “Vilka motivationsfaktorer upplever 

privatrådgivare att de främst motiveras av i det dagliga arbetet?” och “Går det att utläsa en 

målkonflikt mellan de inre- yttre- och interaktiva motivationsteorierna?”. Genom 

semistrukturerade intervjuer gavs det utrymme att diskutera de tre motivationsteorierna relativt 
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fritt. På grund av respondentens svar uppstod möjligheterna till att ställa nya frågor samt 

respondenten fick chansen att ställa eventuella motfrågor (Justesen & Mik-Meyer 2011).  

 

Frågorna i intervjuguiden utformades som öppna frågor vilket gjorde att respondenten inte var 

styrd av förutbestämda alternativa svar, utan själva kunde bestämma längd och innehåll på sina 

svar. Öppna frågor tenderar även att ge en bättre helhetsbild för respondentens åsikter, vilket 

ansågs viktigt i och med att arbetsmotivation är ett komplext ämne. Trots det tidskrävande 

arbetet att tolka och analysera öppna frågor samt risk för att svaren omformuleras så att det får 

en annan betydelse än vad respondenten syftade på, så valdes öppna frågor för att kunna ge en 

så djupgående bild som möjligt. (Denscombe, 2018)  

 

En positiv aspekt med personliga intervjuer är att det anses underlätta tolkningen av data 

eftersom det är lätt att härleda vilken respondent som sagt vad. En negativ aspekt med 

personliga intervjuer, är att det finns en risk att respondenten säger vad som känns rätt för 

stunden men att det skiljer sig från hur det är i verkligheten. Vid val av semistrukturerade 

intervjuer är det svårt att få en tydlig struktur, vilket också visade sig i tolkningen av datan då 

det var svårt att hitta en tydlig röd tråd. Under intervjuerna och tolkning av svaren har det tagits 

i beaktning att respondenterna kan påverkas av den så kallade intervjueffekten. Det är speciellt 

vid känsliga frågor som respondenten kan svara olika beroende på vad den som intervjuar har 

för identitet (Denscombe, 2018). Därför innehåller denna studie inga frågor om lön och bonusar 

i form av siffror eftersom de kan betraktas som känslig information.  

 

2.5 Urval av respondenter 
Studien har genomförts med ett urval på fem respondenter, vilket kan ses som en kvalitativ 

djupstudie (Denscombe, 2018).  Respondenterna som ingår i studien valdes utefter kriterierna: 

arbetar heltid och har arbetat minst 1 år på den aktuella arbetsplatsen, har daglig kundkontakt, 

jobbar inom ett team och utöver det valdes respondenterna efter tillgänglighet. Då studien 

undersöker motivation sedd ur de anställdas perspektiv var ett av kriterierna också att 

respondenterna inte skulle haft någon tidigare chefsposition. Kriteriet att respondenterna ska ha 

arbetat minst ett år valdes på grund av att motivation anses ändras över tid (Herzberg, 1968). 

Till en början anses det främst vara de hårda värdena som motiverar den anställda, såsom 

lönsamhet och produktivitet (ibid.). Vid uteslutande av nyanställda medarbetare minimeras 
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därför risken att studien skulle ge ett resultat som endast går att härleda till denna grupp av 

anställda. 

 

2.6 Genomförande 
Efter val av bransch och urvalskriterier utformades ett informationsformulär med en förfrågan 

om att delta i studien. Informationsformuläret mejlades ut till de bankkontor som ansågs vara 

relevanta för studien och som uppfyllde tidigare nämnda kriterier. På grund av låg 

svarsfrekvens på mejlen samt att bankerna senare vid telefon valde att tacka nej till deltagande 

i undersökningen, kontaktades även tre personer i författarnas närhet. Det var personer som 

författarna visste arbetade på ett bankkontor och som uppfyllde kriterierna. Samtliga tre 

personer visade intresse och tog förfrågan vidare till sina chefer. En av personerna återkom med 

svar om att hen hade fått klartecken från sin chef att kontoret kunde delta i studien samt att det 

fanns tillgängliga respondenter på kontoret. Därefter mejlades intervjuguiden (Se bilaga 3) till 

chefen för att kunna utesluta att intervjufrågorna innehöll känsliga frågor om banken som på 

något sätt skulle kunna äventyra verksamheten. Därefter bokades fem intervjuer på Nordeas 

kontor i Solna. Urvalet av företag och respondenter kan därför ses som ett bekvämlighetsurval 

eftersom valet av kontor blev ett som var nära beläget och lätt åtkomligt för författarna. De kan 

också ses som ett snöbollsurval då personen som kontaktades hänvisade författarna vidare till 

övriga respondenter (Bryman & Bell 2013). 

 

Samtliga respondenter fick innan intervjuerna en beskrivning (Se bilaga 4) av de inre- yttre- 

och interaktiv motivationsteorierna. För att minimera förvirring och missförstånd kring de olika 

teorierna, samt för att intervjuerna skulle bli mer effektiva. Vid valet att skicka ut beskrivningen 

innan intervjuerna bedömdes risken för respondentens överanalysering av motivationsteorierna 

som mindre än risken för misstolkning och missuppfattning av frågorna under intervjun.  

 

Intervjuerna ägde rum under två dagar på Nordeas kontor i Solna där varje intervju var avsatt 

till en timme. Båda författarna närvarade vid samtliga intervjuer och under intervjuerna togs 

det upp ljudupptagning samt fördes noggranna anteckningar (Denscombe, 2018). De tre första 

intervjuerna hölls den 29/4 2019 och de två resterande hölls den 2/5 2019 och samtliga 

intervjuer tog ungefär 40 minuter vardera.  
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Först genomfördes den semistrutkurerade intervjun och därefter genomfördes rangordningen 

av motivationsfaktorer. Respondenterna uppmanades att rangordna de 11 

motivationsfaktorerna i den ordning som de själva upplevde sig motiveras av i den stunden som 

intervjun ägde rum (Se bilaga 3). 

 

2.7 Etiska ställningstaganden och GDPR 
För att värna om respondenternas anonymitet och skydda deras intressen har studien tagit 

hänsyn till den allmänna dataskyddsförordningen, GDPR som gäller i hela EU (The General 

Data Protection Regulation). GDPR syftar till att skydda fysiska individers behandling av 

personuppgifter samt hindra organisationer från att databehandla personuppgifter utan 

samtycke eller anledning (Datainspektionen, u.å.).  

 

Den enda informationen som presenteras om respondenterna är ett fiktivt och könsneutralt 

namn, deras ungefärliga ålder, hur länge de har arbetat i branschen samt deras svar under 

intervjuerna, för att svaren inte ska gå att spåra tillbaka till respondenterna. Studien innehåller 

inte heller någon information om respondenternas etnicitet, utbildning, lön etc. 

Respondenternas svar har spelats in, transkriberats, anonymiserats och sedan raderats. Under 

intervjuerna ställdes inga frågor som kunde skada respondenternas arbetsposition eller 

företaget. Innan intervjun startade informerades respondenten om studiens syfte samt vad deras 

medverkan förväntades användas till (Denscombe, 2018). Samtliga respondenter gav innan 

intervjun skriftligen samtycke till sitt deltagande (Se bilaga 2) och ljudupptagning under 

intervjun. Respondenterna blev också informerade om att de när som helst under intervjuns 

gång hade rätten att avbryta sitt deltagande.  

 

2.8 Tolkning av intervjuerna 
För att lättare kunna göra sökningar och jämförelser i den insamlade datan transkriberades 

intervjuerna. Trots att transkribering är en tidskrävande uppgift beslutades det att genomföra en 

omfattande transkribering för att kunna ta ut betydelsefulla citat samt för att kunna förstå 

underliggande innebörder. För att spara tid delades transkriberingen av intervjuerna upp mellan 

författarna, men författarna kontrolläste sedan varandras transkriberingarna och kom med 

invändningar om någonting saknades från intervjuerna (Denscombe, 2018). Det var viktigt för 

studiens trovärdighet att båda författarna deltog under samtliga intervjuer och att båda 
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genomförde transkribering av intervjuerna, eftersom det skapar “närkontakt” och större 

förståelse för den insamlade datan.  

 

Vid transkriberingen skrevs respondenternas svar i den ordning som de utspelades under 

intervjun för att inte missa någonting som sagts (Denscombe, 2018). Därefter utfördes en 

tematisk sortering av den transkriberade datan så att återkommande material i respektive 

intervju skulle uppmärksammas. Indelningen av teman föll sig naturligt i de tre olika 

motivationsteorierna, motivation från chefen samt redovisningen av respondenternas 

prestationer, vilket även blev den rubriksättningen som senare presenteras i empirikapitlet. 

Intervjuerna är efter transkriberingen noggrant tolkade för att säkerställa att empirin framställs 

på ett så korrekt och sanningsenligt sätt som möjligt utan författarnas egna åsikter, 

förväntningar eller föreställningar.  

 

2.9 Studiens trovärdighet  
Fallstudien är utförd med en kvalitativ ansats vilket innebär att den är utförd i en unik social 

inramning vid en viss tidpunkt med en utvald grupp individer. Den kvalitativa ansatsen gör det 

på så vis svårt att kontrollera forsknings kvalité och mätbarhet samt upprepa forskningen vid 

ett senare tillfälle. För att kunna ge en så korrekt bild som möjligt av studiens kvalité 

analyserades därför begreppen trovärdighet, pålitlighet samt överförbarhet (Denscombe, 2018).  

2.9.1 Trovärdighet 

Den insamlade datan har analyserats och bedömts utefter att respondenterna har svarat 

sanningsenligt och inte uppgett felaktig information under intervjuerna. (Denscombe, 2018, sid 

83). För att öka studiens trovärdighet har fynden vid intervjuerna analyserats och jämförts med 

den kvantitativa datan. Det räknas som en triangulering, där respondenterna fick rangordna de 

olika motivationsfaktorerna som tagits upp under intervjun, med syftet att kombinationen av 

metoder kan ge fler synvinklar i forskningen (ibid.).  

 

Vid rangordningen av motivationsfaktorerna missuppfattade en av respondenterna hur 

utförandet skulle gå till. När felet upptäcktes kontaktades respondenten via mejl för att göra om 

rangordningen så datan skulle vara av värde för studien. Återkopplingen till respondenten är en 

typ av respondentvalidering som genom kontroll och återkoppling av respondentens svar ökar 

studiens trovärdighet (Denscombe, 2018).  
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2.9.2 Pålitlighet 

Vid tolkning av kvalitativa data finns det en risk att författarnas egna åsikter och värderingar 

har påverkat analysarbetet vilket gör att sannolikheten att en annan författare skulle få samma 

resultat är relativt liten. Det anses på så vis vara en fördel att båda författarna deltagit vid 

samtliga intervjuer och tillsammans analyserat datan. Det bidrar till studiens pålitlighet 

eftersom det minimerar risken för missförstånd och egen tolkning av datan. För att minimera 

risken för annan tolkning har citat från respondenterna presenterats och förtydligats. På de 

avsnitt där det inte framgår i studien att det är författarnas personliga erfarenheter eller åsikter 

är analysen och tolkningen genomförd på ett opartiskt sätt utan personliga åsikter och 

värderingar, däremot går det inte att garantera fullständig objektivitet. För att öka chanserna 

för en lyckad upprepad studie innehåller metodkapitlet en tydlig redogörelse över de metodval 

som lett fram till studiens slutsatser. (Denscombe, 2018).   

2.9.3 Överförbarhet 

Studiens överförbarhet till andra privatrådgivare går att ifrågasätta i och med att det endast har 

genomförts fem intervjuer. Det som talar för att studien ändå går att överföra till andra Nordea 

kontor är att privatrådgivare på Nordea oavsett kontor utför liknande arbetsuppgifter. Fynden 

som svarar på frågor om meningsfullt arbete, arbetsuppgifternas variation samt gällande 

företagets redovisning av prestationer bör därför till viss del gå att överföra. Aspekten att alla 

människor är unika samt att deras åsikter och erfarenheter är olika har tagits i beaktning under 

hela tolkningen av empirin och analysarbetet. Studiens fynd är därför värdefulla i sig även om 

den inte fullt ut går att överföra till andra miljöer, det på grund av att fynden är utförda med 

trovärdiga metoder (Denscombe, 2018).  

 

2.10 Metodkritik 
Ett utav de utformade kriterierna för urvalet av respondenter var att respondenten skulle ha 

arbetat minst ett år heltid på det aktuella kontoret. Vid en av intervjuerna visade det sig att en 

av respondenterna arbetat heltid i mindre än ett år. Det är något som tagits i beaktning vid analys 

av fynden med tanke på att tidigare forskning menar att motivation ändras över tid. 

Respondenten ansågs ändå vara lämplig för att delta i undersökningen eftersom respondenten 

arbetat deltid med samma tjänst på kontoret i Solna under en längre tid innan 

heltidsanställningen.  
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Ett annat kriterium vid urval av respondenter var att respondenten inte skulle ha haft någon 

form av chefsroll. En annan av respondenterna visade sig ha arbetat som privatrådgivare i 10 

år men att respondenten idag har en form av “chefsroll”, där hens uppgift är att utbilda andra 

rådgivare. Det påverkade empirikapitlet i och med att vissa frågor inte var lämpliga att ställa 

till respondenten. Intervjun med den respondenten resulterade i vissa oväntade svar som bidrog 

till en större insikt om Nordea som företag i och med respondentens långa erfarenhet inom 

företaget.   

 

Vid utformandet av rangordningen hade det kunnat gjorts en tydligare koppling till Herzbergs 

hygien- och motivationsfaktorer. Det skulle ha lett till en tydligare koppling mellan den 

teoretiska referensramen, empiri och analys vilket på så vis skulle ha ökat studiens trovärdighet 

(Denscombe, 2018). En ytterligare aspekt som skulle ha kunnat undersökas är en rangordning 

av vilka motivationsfaktorer som respondenterna skulle ha motiveras av med andra 

förutsättningar.  

 

2.11 Källkritik 
Studien innehåller i största mån nyutgiven litteratur även om det förekommer äldre litteratur. 

Vid val av äldre litteratur motiveras det med att det är den senaste upplagan av litteraturen samt 

att den är relevant för studiens ämne. Under insamlingen av den teoretiska referensramen 

granskades ett flertal vetenskapliga artiklar men som tillslut valdes bort på grund att de inte var 

relevanta eller höll måttet för våra krav på källkritik. De artiklarna har endast använts för att 

skapa en helhetsförståelse för ämnet. De vetenskapliga artiklarna som är inkluderade i studien 

är expertgranskade och relevanta för studiens ämne och de valda tidningsartiklarna är utgivna 

inom det här decenniet.   

 

Gällande motivationsteorier gjordes valet att endast kort presentera Maslows behovshierarki i 

problembakgrunden samt i en förtydligande bilaga (Se bilaga 1) eftersom många teorier som 

presenteras i studien grundas i Maslows teori. Gällande Herzbergs tvåfaktorteori gjordes valet 

att presentera den kort i problembakgrunden för att kunna göra en jämförelse med Maslows 

teori och bemöta den kritik som finns kring båda teorierna. Herzbergs teori presenteras sedan 

ytterligare i den teoretiska referensramen då Herzberg forskar specifikt om arbetsmotivation. 
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Trots att teorin är från år 1968 är den fortfarande lämplig att använda sig utav, med tanke på att 

den citeras och används flitigt inom dagens forskning.  
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3. Teoretisk referensram  
 

Kapitlet inleds med Herzbergs grundläggande tvåfaktorteori för arbetsmotivation. Därefter 

följer Self Determination Theory, de inre- yttre- och interaktiva motivationsteorierna samt en 

studie om arbetsmotivation inom bankbranschen. Kapitlet avslutas med en sammanfattande 

jämförelse av teorierna.   

 

3.1 Herzbergs tvåfaktorteori  
Herzbergs (1968) tvåfaktorteori fokuserar på vad som motiverar till ett effektivt arbete. 

Tvåfaktorteorin utgår ifrån att de är olika förhållanden som påverkar tillfredsställelse respektive 

vantrivsel på en arbetsplats. Studien fokuserar på tre faktorer: vilken inställning medarbetaren 

har till arbetet, vad skapar denna attityd och vilka konsekvenser leder attityden till i arbetet. 

Genom att studera sambandet mellan de tre faktorerna går det att utläsa vilka tillfällen där 

arbetstillfredsställelsen är hög respektive låg. Studien resulterade i 14 stycken faktorer som 

Herzberg delade upp i två olika kategorier, hygien- och motivationsfaktorer. (Herzberg, 1968) 

 

Hygienfaktorer Motivationsfaktorer 

1. Lön och andra förmåner 1. Uppskattning 

2. Övervakning av chef/ledning 2. Prestation 

3. Fysiska arbetsförhållanden 3. Självbestämmanderätt 

4. Arbetsrelationer 4. Karriärutveckling 

5. Administration, HR-funktionen 5. Arbetet i sig 

6. Status 6. Personlig utveckling 

7. Privatliv  

8. Anställningstrygghet  

 

Tabell 1.  Hygien- och motivationsfaktorer - och enligt Herzberg.  

Omarbetad och fritt översatt (Herzberg, 1968) 

 

Herzbergs experiment resulterade i åtta hygienfaktorerna som han ansåg kunde skapa en 

“grundtrygghet” på arbetsplatsen men om de tas för givet kan de bidra till vantrivsel och 

missnöje hos de anställda. Medarbetarna som vid vissa tillfällen upplevde en känsla av 

vantrivsel i sitt arbete kunde inte koppla missnöjet till själva arbetsuppgiften utan det gick 
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istället att härleda till utomstående händelser såsom ohälsosam arbetsmiljö, rörig 

organisationsstruktur eller privata skäl. Herzberg menade att hygienfaktorerna i sig inte skapar 

arbetsmotivation. (Herzberg, 1968) 

 

Herzberg ansåg istället att fokus bör vara på motivationsfaktorerna då han ansåg att de var 

motivationshöjande och bidrog till arbetstillfredsställelse. Motivationsfaktorerna beskriver hur 

den anställda upplever sitt arbete och sina arbetsuppgifter. Det som var mest tillfredsställda och 

nöjda i sitt arbete upplevde sina arbetsuppgifter som intressanta och utvecklande. Herzberg 

ansåg att de anställdas personliga intressen och egenskaper bör styra vilka typ av 

arbetsuppgifter som passar den anställda att utföra. Den “riktiga” motivationen kan endast 

skapas i ett givande och meningsfullt arbete och det är då som självförverkligande och 

utveckling hos den anställda skapas. (Herzberg, 1968) 

 

Abrahamsson och Andersen (2005) drar en parallell mellan Herzbergs faktorer och Maslows 

behovshierarki. De lägre stegen i Maslows hierarki kan jämföras med Herzbergs 

hygienfaktorer, och anses utgöra en grundtrygghet och hindrar vantrivsel på arbetsplatsen. 

Medan de högre stegen i behovshierarkin går att jämföra med Herzbergs motivationsfaktorer 

som anses bidra till en känsla av tillfredsställelse och personlig utveckling. Utifrån Herzbergs 

teori handlar hygienfaktorerna mest om de yttre förhållandena och motivationsfaktorerna om 

själva arbetet. (Abrahamsson & Andersen, 2005) 

 

Sachau som har en doktorsexamen i socialpsykologi argumenterar i artikeln Resurrecting the 

Motivation- Hygiene Theory: Herzberg and the Positive Psychology Movement från 2007 för 

att Herzbergs kontroversiella tvåfaktorteori fortfarande är aktuell och utgör ett ramverk för 

dagens motivationsforskning. Han menar att ett alltför stort fokus på löner och bonusar kan 

komma att leda till kostsamma förväntningar på företaget. Hygienfaktorerna bidrar till att de 

anställda kan leva sina privata liv, men menar att pengar och materialistiska saker inte kommer 

kunna bibehålla en långsiktig motivation. Positiv respons från medarbetare och chefer bidrar 

till att den anställda kommer bli ännu mer engagerad och motiverad, vilket i sin tur ökar chansen 

till personlig utveckling. Sachau anser att om den anställdas prestationer skulle minska är det 

arbetsuppgifterna som bör ses över och förändras och inte arbetsmiljön. Artikeln avslutas med 

slutsatsen att den långsiktiga glädjen och motivationen endast kan uppkomma genom 

möjligheter till personlig utveckling. (Sachau, 2007) 
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3.2 Self Determination Theory 

Self Determination Theory (SDT) räknas som den ledande teorin gällande inre- och yttre 

motivationsforskning. Teorin utvecklades av Deci och Ryan vid University of Rochester i USA 

på 70-talet (Deci och Ryan, 2000). Teorin grundas i antagandet att människan styrs av inre 

drivkrafter, vilket gör den inre motivation till den mest centrala drivkraften (ibid.). Om en 

individ motiveras av inre drivkrafter är korrelationen och konsekvenserna mer positiva gällande 

kvaliteten på deras arbete samt hälsa och välbefinnande (ibid.). Skillnaden mellan SDT-

forskningen och annan motivationsforskning är att SDT skiljer på den inre och yttre 

motivationen och fokuserar på deras skillnader och konsekvenser, snarare än att fokusera på 

total motivation (Gagné & Deci, 2005). 

 

SDT forskningen visar att den yttre motivation anses vara negativt relaterad till den inre 

motivationen. Resultatet från studiens experiment från år 1971 visade att den yttre motivationen 

hos en anställd som tilldelats en belöning eller beröm efter väl utförd arbetsuppgift, ansågs avta, 

då intressent i största mån låg i att arbeta för att få belöningen. I resultatet av forskningen gick 

det också att utläsa att vid belöning minskade den inre motivationen hos den anställda. Eftersom 

den yttre motivationen tog över då den anställda inte längre hade ett tillräckligt starkt eget 

engagemang för arbetet. (Deci och Ryan, 2000).  

 

Till den inre motivationsteorin räknas en individs personliga utveckling, självförverkligande 

och känslan av att utföra ett meningsfullt arbete (Deci och Ryan, 2000). Lön, bonusar samt 

möjlighet att göra karriär räknas som yttre motivationsfaktorer. (ibid.). 

När de anställda motiveras av inre drivkrafter för att uppnå egna mål visade forskningen på ett 

starkt samband mellan måluppfyllelse och tillfredsställelse (Gagné & Deci, 2005). 

Om den anställda istället påverkas av yttre faktorer och inte upplever sig drivas av sina egna 

mål i deras arbete, visade forskningen att det inte fanns något samband mellan måluppfyllelse 

och arbetstillfredsställelse (ibid.).  En slutsatsats är att som tidigare nämnt stora belöningar för 

att motivera de anställda kan vara skadligt för den inre motivation (ibid.) Gagné och Deci (2005) 

belyser även en ytterligare aspekt där motivationen uteblir, den anställde har då inget mål med 

sitt agerande.  

 

Förutom människans grundläggande psykologiska behov och drivkrafter beskriver SDT teorin 

att människan främst drivs av tre stycken olika aspekter av motivation. Den första är självstyre, 

att den anställda känner sig kunna ha egen beslutsrätt över sina handlingar. Den andra är 
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kompetens, behovet av att ha kontroll över sitt eget arbete och känna sig stolt över sina 

prestationer. Den tredje är mening och tillhörighet, att arbetet som utförs har en mening och 

bidrar till något bra. (Strid, 2016) 

 

I linje med SDT forskningen fann forskarna till artikeln Do intrinsic and extrinsic motivation 

relate differently to employee outcomes (2017) att den inre och den yttre motivationen är 

separata. Studien visade på att den inre motivationen var positivt förknippad med bra resultat 

som arbetsprestanda och engagemang i organisationen och lågt förknippad med exempelvis 

utbrändhet och konflikter i organisationen. Den yttre motivationen visade sig däremot vara 

negativt eller obefintligt kopplad till de bra resultaten i organisationen. (Kuvaas et al, 2017)  

 

3.3 Motivationsteorier   
Alvesson och Kärreman (2007) presenterar i boken Organisationer, ledning och processer en 

typ av motivationsforskning uppdelad i tre olika huvudteorier. Nedan kommer de välkända inre- 

och yttre motivationsteorierna samt den tredje relativt nya motivationsteorin, interaktiv 

motivation att presenteras (ibid.). Individens motivation kan bero på hur organisationens 

förhållanden ser ut.  Företag påverkas ständigt av det normativa trycket i branschen, 

isomorfism, som leder till att företagen inom samma bransch tenderar till att imitera varandras 

verksamheter (ibid.). Alla tre motivationsteorier integrerar med andra förhållanden, såsom 

normer av hårt arbete på arbetsplatsen leder till att den anställdas motivation stärks av den 

sociala miljön och om normen är den motsatta försvagas motivationen (Alvesson, 2015).  

3.3.1 Inre motivation 

Alvesson och Kärreman (2007) beskriver den inre motivationen som att individen står för sin 

egen inre drivkraft och motiveras genom en känsla av glädje och tillfredsställelse i själva 

arbetsuppgiften (ibid.). Deci och Ryan (1987) menade i sin forskning att den anställda drivs av 

att utföra sina arbetsuppgifter för sin egen skull, utan syftet att bli belönad eller uppmuntrad för 

arbetet. De inre motivationsfaktorerna kan bidra till en rad positiva effekter såsom kreativitet, 

ansvarstagande för fler arbetsuppgifter samt välbefinnande och tillfredsställelse på 

arbetsplatsen (ibid.). Vid senare forskning menar Deci och Ryan (2000) att muntlig uppmuntran 

inte är avgörande för motivationen, men det kan dock öka den anställdas självförtroende samt 

känsla för den egna kompetensen (ibid.).  
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3.3.2 Yttre motivation 

Alvesson och Kärreman (2007) menar att den yttre motivation inte är kopplad till själva 

arbetsuppgiften, utan den anställda motiveras till att utföra arbetsuppgiften för att uppnå 

positiva konsekvenser samt för att undvika bestraffningar. Augner (2009) menar att den yttre 

motivationen leder till en kortvarig känsla av motivation som tenderar att försvinna när målet 

väl är uppnått och belöningen är erhållen. En studie som Ross och Bomeli (1971) utförde visar 

att externa belöningssystem i många fall ökar de anställdas prestationer. I och med att individen 

är medveten om att en ökad prestation höjer chansen till att få en större ersättning ökar också 

prestationen. Abrahamsson och Andersen (2005) menar att lön är en av de främsta orsakerna 

till att motivera människor till att arbeta. I och med att en anställd får lön kan de införskaffa sig 

nödvändigheter så som mat, husrum och kläder vilket tillfredsställer de grundläggande 

behoven. Människor drivs därefter att få ännu högre lön för att kunna uppnå andra behov, såsom 

högre status och bättre självkänsla (Abrahamsson & Andersen, 2005).   

 

Som tidigare nämnt är de yttre motivationsfaktorerna inte kopplade till själva arbetsuppgifterna 

utan yttre faktorer runt omkring. I artikeln Goal motivation and the subjective perception of 

past and future obstacles beskrivs att individer som motiveras av specifika mål har det visat sig 

uppnå en mer framgångsrik måluppfyllelse. Personerna uppfattar att de stöter på färre hinder 

på vägen för att nå målet. Vid fokus på att nå ett mål för att på så vis uppnå ett specifikt resultat, 

startas en kognitiv process och andra faktorer runt omkring har inte lika stor betydelse. 

Författaren menar på så vis att individer som motiveras av att uppnå ett specifikt mål har en 

förmåga att förbise eventuella hinder på vägen och de kommer därför uppnå ett bättre 

slutresultat. (Leduc-Cummings, Milyavskaya, Peetz, 2017)  

3.3.3 Interaktiv motivation 

Alvesson och Kärreman (2007) menar att den interaktiva motivationen grundas i individens 

behov av att vara en del av ett sammanhang. Individen motiveras av sin sociala miljö och 

samspelet med andra individer, där de centrala faktorerna är normer, ömsesidighet och identitet.  

 

Normer 

Alvesson och Kärreman (2007) definierar normer som en typ av företagskultur de standarder 

och normer inom organisationen skapar ett beteendemönster hos den anställda som gör att den 

anställda går i en viss riktning i sitt arbete. Wiener (1982) förklarar normer som ett verktyg till 
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att stödja standarder för ett organisationsbeteende, till exempel standarden för hur 

organisationen ska vara mest effektiv eller normerna kring det sociala samspelet mellan 

kollegor. Wiener (1982) menar att en individ som följer organisationens normer anses vara 

“normal” och därmed tillhör “gruppen”, han anser att normer är en av de starkaste 

motivationsfaktorerna. 

 

Ömsesidighet 

Ömsesidighet anser Alvesson och Kärreman (2007) beskriver relationerna på arbetsplatsen, 

dels mellan den anställda och organisationen men även kollegor emellan. Ett långsiktigt och 

ömsesidigt förhållande innefattar tillit och lojalitet vilket leder till en engagerad och motiverad 

anställd. Faktorn anspelar också på den anställdas lojalitet och vilja att ställa upp för företaget 

samt benägenheten till att göra det där lilla extra vilket ofta resulterar i långsiktighet och goda 

relationer. Ömsesidighet innehåller även en dimension av moral vilket på så vis anspelar på 

normen om vad den anställda bör göra och vad som är accepterat på arbetsplatsen. (Alvesson 

& Kärreman, 2007)  

 

Identitet 

Alvesson och Kärreman (2007) menar att de anställdas identitet och självuppfattning spelar en 

viktig roll för arbetsmotivationen. Genom att en anställd upplever sig själv som en viss person 

så genererar det en viss typ av handlingar och agerande (ibid.). Om en person är anställd länge 

i en organisation eller har en stark passion till organisationen, kan den anställda ta till sig 

värderingarna som sina egna och yrkesrollen blir då densamma som den sociala identiteten 

(ibid.). Den anställda är då villig att ställa upp för andra och inte bara göra saker för sin egen 

nytta (Alvesson, 2015).  
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3.4 Herzbergs hygien- och motivationsfaktorer och de inre- yttre- och 

interaktiva motivationsfaktorerna 

 

Herzbergs hygienfaktorer  Typ av motivationsfaktor 

1. Lön och andra förmåner Yttre 

2. Övervakning av chef/ledning Yttre 

3. Fysiska arbetsförhållanden Interaktiv  

4. Arbetsrelationer Interaktiv  

5. Administration, HR-funktionen  Yttre 

6. Status Yttre 

7. Privatliv Yttre 

8. Anställningstrygghet Yttre 

 

Herzbergs motivationsfaktorer  Typ av motivationsfaktor 

1. Uppskattning Inre 

2. Prestation Yttre 

3. Självbestämmanderätt  Inre 

4. Karriärutveckling Yttre 

5. Arbetet i sig Inre 

6. Personlig utveckling Inre  

 

Tabell 2. Författarnas egen tolkning mellan Herzbergs hygien- och motivationsfaktorer samt 

de inre-yttre och interaktiva motivationsteorier 
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3.5 Exploratory study on employees motivation in the Omani private banking 
sector  
 

Ahmed A. Al Araimi, B.Sc med en examen i Management, College of Economics och 

statsvetenskap, Sultan Qaboos University, Sultanate of Oman utförde 2013 en studie där han 

undersökte medarbetarnas motivation i den privata banksektorn i Oman. Syftet med studien är 

att hitta insikter om förutsägelserna för medarbetarnas motivation i den privata banksektorn i 

Oman. Studien är utförd med en tvärsnittsmetod och innehåller data från 105 stycken 

anställda som sedan genom korrelationsmetoder analyserats. (Ahmed & Araimi, 2013) 

 

Studien fann att förhållandet som medarbetarna har med sina kollegor och medarbetarnas lön 

är två variabler som är signifikanta och positiva för medarbetarnas motivation. Likt tidigare 

forskning visar studiens resultat att månadslön är en viktig variabel för motivation hos de 

anställda men resultatet visar också att det är viktigt med goda relationer till kollegorna för de 

anställdas motivation. Studien är fokuserad på en individuell nivå men resultat visar att 

ledningen bör utgå ifrån ett grupperspektiv. Resultatet visar att gruppdynamiken gynnas av att 

kollegorna känner varandra väl och har samma mål, gemensamma projekt och att resultatet 

presenteras lagvis. (Ahmed & Araimi, 2013) 

 

Slutsatsen av studien är att ledningen inte endast kan fokusera på en variabel så som lön eller 

relationen mellan kollegor, utan att det krävs ett samspel mellan olika variabler för att uppnå 

optimala motivationsförutsättningar för medarbetarna. (Ahmed & Araimi, 2013) 
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3.6 Sammankoppling av den teoretiska referensramen   
Gagné och Deci (2005) jämför Maslows behovstrappa och Herzbergs tvåfaktorteori med SDT-

teorin och diskuterar att det finns en del likheter mellan teorierna. Främst gällande att den 

anställda måste uppnå vissa psykologiska behov som uppskattning för att kunna känna 

tillfredsställelse och uppnå effektivitet i sitt arbete, vilket därmed också innebär att känna 

motivation till sitt arbete. Herzbergs (1968) hygienfaktorer kan kopplas till SDT:s definition av 

yttre motivationsfaktorer, eftersom båda teorierna menar att de innefattar aspekter som inte 

beror på själva arbetet utan yttre faktorer såsom lön och förmåner. Det finns också väsentliga 

skillnader mellan teorierna, främst att SDT-teorin har ett bredare och mer individanpassat 

synsätt av ämnet än Herzberg och Mazlow (Gagné & Deci, 2005)  

 

En del av Herzbergs hygienfaktorer kan också kopplas till Alvesson & Kärremans (2007) 

interaktiva motivationsfaktorer som fokuserar på den sociala miljön och samspelet mellan 

människor. Interaktiv motivation innefattar enligt Alvesson & Kärreman (2007) normer, 

identitet och ömsesidighet som kan kopplas till Herzberg (1968) hygienfaktorer gällande 

arbetsrelationer, status och fysiska arbetsförhållanden.  

 

Den inre motivationen som beskrivs i SDT-teorin går att koppla till Herzbergs 

motivationsfaktorer som också berör den anställdas uppfattning om arbetsuppgifterna (Deci och 

Ryan, 2000) (Herzberg, 1968). Det stämmer även överens med Alvesson och Kärremans 

beskrivning av den inre motivationen, där individen själv står för sin egen motivation och finner 

tillfredsställelse och meningsfullhet genom sina arbetsuppgifter (Alvesson & Kärreman, 2007).   

 

”Goal motivation-teorin ” som beskriver att en person som har ett tydligt mål inte uppfattar 

hinder på samma vis likt någon som inte arbetar efter ett tydligt mål. Denna teori kan kopplas 

till SDT-forskning om inre och yttre motivation, för som tidigare nämnt drivs personen i fråga 

av sig själv när den har en inre motivation. Personen störs på så vis inte av yttre 

motivationsfaktorer, vilket kan ses som ett hinder för den inre motivationen.  

 

Studien av Ahmed & Araimi (2013) visar att en bra gemenskap med kollegor är positivt för 

motivationen hos de anställda. Det är något som överensstämmer med Alvesson & Kärreman 

(2007) som fokuserar på den interaktiva motivationen, vilket bland annat innefattar relationer 

på arbetsplatsen. Lönen kan även kopplas till en av de yttre motivationsfaktorerna enligt SDT-

forskningen och som en hygienfaktor enligt Herzbergs (1968) tvåfaktorteori.   
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4. Empiri 
 

Empirikapitlet inleds med en tabell över den kvantitativa datan och därefter presenteras den 

kvalitativa datan under huvudrubrikerna inre- yttre- och interaktiv motivation. Avslutningsvis 

följer rubriken redovisning av respondenternas prestationer. 

 
Respondenterna kommer hädanefter benämnas vid de könsneutrala namnen Alexis, Billie, 

Charlie, Kim och Love. Samtliga respondenter i studien ingår i ett team om 10 personer som 

alla arbetar tätt ihop för att kunna ge bästa möjliga privatrådgivning till sina kunder. Alexis, 

Billie, Charlie och Kim arbetar som privatrådgivare och deras arbetsuppgifter omfattar bland 

annat rådgivning gällande boendelån, försäkringar, sparande samt pension. Mer specifikt 

innebär arbetsuppgifterna att ringa in kunder, delta i kundmöten både fysiska och telefon- eller 

onlinemöten, det finns ett krav på 12 möten i veckan. Love arbetar med att utbilda 

privatrådgivare och har sin bas på kontoret i Solna två av fem dagar i veckan och arbetar övriga 

dagar på andra kontor i norra Stockholm. 

Respondent År inom 

branschen 

Ålder Framtida karriärplaner  

Alexis-  

Privatrådgivare 

10 år  Över 30 år  Kommer inom några månader byta bank men 

fortsätta arbeta som privatrådgivare.  

Billie-  

Privatrådgivare 

1,5 år Under 30 

år  
Planerar att byta arbetsplats innan årsskiftet.  

Charlie-  

Privatrådgivare 

4 år Över 30 år  Arbetar sin sista arbetsdag på kontoret den 

dagen intervjun äger rum.  

Kim-  

Privatrådgivare 

1,5 år Under 30 

år  

Har en utvecklingsplan för fortsatt karriär inom 

Nordea.  

Love-  

Utbildar 

privatrådgivare 

10 år Över 30 år  Har framtida planer på att byta roll inom Nordea 

men ska fram tills dess arbeta kvar i sin 

nuvarande roll.   

 
Tabell 3. Presentation av respondenter 
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4.1 Rangordning av motivationsfaktorer 

 
Vid intervjuerna fick respondenterna rangordna 11 stycken olika motivationsfaktorer utifrån 

hur de upplever sin egen motivation. Faktorerna valdes utifrån tidigare forskning som tagits 

upp under teorikapitlet och var faktorer som diskuterades under intervjuerna.  

 
Tabellen är utformad så att läsaren ska kunna få en överblick hur de fem respondenterna 

rangordnade de 11 olika motivationsfaktorerna. Den vänstra kolumnen visar 

motivationsfaktorerna rangordnade efter den totala summeringen av respondenternas svar. 

Följande fem kolumner redovisar respondenternas individuella värdering av faktorerna. Där 1 

är den faktorn som motiverar dem mest och 11 är den som motiverar dem minst. De olika 

färgerna i tabellen syftar till att tydliggöra vilka faktorer som tillhör respektive motivationsteori.  

 

Motivationsfaktorer Alexis Billie Charlie Kim Love 

1. Lön (Yttre) 1 2 3 2 1 

2. Personlig utveckling (Inre) 5 3 2 4 2 

3. Meningsfullt arbete (Inre) 7 1 1 5 8  

4. Karriär (Yttre) 6 5 6 1 5 

5. Socialt klimat (Interaktiv) 4 10 9 3 3 

6. Arbetsklimat (Interaktiv)  3 6 8 10 4 

6.  Anställningstrygghet  (Yttre)  2 9 7 6 7 

8. Feedback (Inre) 8 8 5 7 9 

9. Bonus (Yttre) 9 4 11 11 6 

10. Självständighet (Inre) 10 11 4 9 11 

11. Tillhörighet (Interaktiv) 11 7 10 8 10 

 

Tabell 4. Rangordning av motivationsfaktorer  
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4.2 Respondenternas inre motivation 
 

Under följande rubrik presenteras respondenternas svar gällande deras inre motivation.  

Symboliskt för motivationsteorin är att den anställdas motivation är kopplad till 

arbetsuppgifterna utan syftet att bli belönad eller uppmuntrad för arbetet. Datan presenteras i 

underrubriker utefter inre motivationsfaktorer som diskuterats under intervjuerna.  

 

4.2.1 Meningsfullt arbete  

Alexis anser sig utföra ett meningsfullt arbete då hen brinner för att hjälpa kunderna på bästa 

möjliga vis, vilket är huvuduppgiften som privatrådgivare. Hen har ett starkt intresse för att 

hjälpa kunderna med deras ekonomi och menar att det är roligt att få vara med och hjälpa 

kunden att genomföra stora livsbeslut. Exempelvis att lägga upp ett plan och sätta sparmål till 

en bostad och sedan få vara med på kundens resa mot det bostadsköpet. Kim säger att det är 

roligt att se hur hens rådgivning gör stora förändringar i kundernas liv och att de verkar 

uppskatta hjälpen de får. Love anser sig ha ett genuint intresse för sina arbetsuppgifter och 

upplever sig utföra ett meningsfullt arbete genom att hen får utbilda rådgivarna och sedan följa 

upp och se att utbildningen har gjort en skillnad. Vid rangordningen av motivationsfaktorer se 

tabell 4, rangordnade dock Alexis, Kim och Love faktorn meningsfullt arbete som 7, 5 

respektive 8.   

 

Billie rangordnade meningsfullt arbete som den viktigaste faktorn. Under Billies intervju 

framkom det dock att hen just nu inte upplever sig inte utföra meningsfullt eller har ett intresse 

för sina arbetsuppgifter och planerar därför att byta arbetsplats innan nästa årsskifte.  

 

Nyckeln till långvarig motivation är att man kan göra en positiv skillnad för kunderna i deras liv. 

Charlie 

 

Även Charlie rangordnade meningsfullt arbete som den mest motiverande faktorn och menar 

att det är motiverade att känna att hen kan göra en betydande skillnad i en människas liv. 
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4.2.2 Personlig utveckling  

Samtliga respondenter betonar under intervjuerna att personlig utveckling är viktigt för att 

kunna fortsätta motiveras i arbetet. Det går även att utläsa i tabell 4 då faktorn personlig 

utveckling rankas totalt som nr 2 av 11 faktorer. Alexis som snart ska byta bank och fortsätta 

arbeta med privatrådgivning på den nya arbetsplatsen, vill fortsätta utvecklas inom den rollen. 

Hen menar att utvecklingsmöjligheterna inom privatrådgivning inte har något stopp och att det 

är upp till en själv att hitta viljan till att utvecklas.  

 

Charlie och Kim ser Nordea som en bra skola att lära och utvecklas i men vill i framtiden arbeta 

inom andra roller. Kim som började arbeta heltid under hösten 2018 berättar att det finns en 

konkret utvecklingsplan för hens framtida karriär. Dels inom rollen som privatrådgivare men 

också för hur respondenten kan skapa de bästa möjliga förutsättningar för en framtida karriär 

inom branschen. Charlie upplever sig utvecklas som mest när hen ställs inför en ny uppgift som 

kräver att hen behöver ”gräva” i saker mer specifikt för att kunna vara kreativ och hitta nya 

lösningar. Billie menar dock att personlig utveckling inte spelar någon roll för just nu eftersom 

hen funderar på att lämna företaget.  

  

4.2.3 Självständigt arbete, variation- och nytänkande i arbetsuppgifter 

Samtliga respondenter anser att arbetet som privatrådgivare är ett självständigt arbete där varje 

medarbetare är fria att utföra sitt arbete själva, men kollegorna finns alltid där att bolla med.  

Varje medarbetare har egna personliga mål och styr över sin egen tid. Alexis menar att det är 

viktigt att kunna vara självständig trots att de arbetar inom ett team, eftersom varje 

privatrådgivare har sina egna kunder att ansvara över. Charlie nämner att hen motiveras av 

känslan att ha förtroende och tillit från chefen och kollegorna, utan att någon konstant övervakar 

arbetet. Det går även att utläsa i tabell 4 då respondenten rangordnade självständigt arbete på 

en fjärde plats. Övriga respondenter upplever inte att ett självständigt arbete motiverar lika 

mycket som för Charlie, vilket också speglas i deras svar i rangordningen. Faktorn självständigt 

arbete hamnar på en totalt 10e plats av motivationsfaktorerna.   

 

Gällande variation i arbetsuppgifter är respondenterna eniga om att de inte är särskilt 

varierande, utan tenderar till att likna varandra. Charlie anser att finans som bransch, med alla 

regler och guidelines att följa, är en av anledningarna till att arbetet bidrar till ett fyrkantigt 
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tankesätt som kan hämma kreativitet och nytänkande i arbetsuppgifterna. Samtidigt menar hen 

att det i vissa situationer går att utmana reglerna, så länge det går att argumentera för sina val. 

Alexis tar upp ett exempel om en kund som var en skötsam person men hade begått ett misstag 

med en betalningsförsening, med den bakgrunden gav ändå Alexis ett lånelöfte till kunden.  

 

Respondenterna är överens om att det som bidrar till att arbetsuppgifterna ändå skiljer sig åt är 

att kunder har olika behov. Därför är det viktigt att de i rollen som rådgivare är lyhörd och 

lyssnar på kunden så att deras behov på bästa möjliga vis tillgodoses.  

4.2.4 Feedback från kontorschefen  

Samtliga respondenter upplever att kontorschefen har en strategi för att på bästa sätt motivera 

de anställda, de är dock inte införstådda i exakt hur den strategin ser ut. Varje kvartal har 

medarbetarna utvecklingssamtal med kontorschefen och utöver det pågår en kontinuerlig dialog 

om medarbetarnas prestationer. För varje privatrådgivare finns det långsiktiga 

utvecklingsplaner för personlig utveckling och framtida karriär. Under samtalen diskuteras det 

vad privatrådgivaren har gjort hittills, hur hen bidrar till teamet samt hur rådgivaren lever upp 

till de uppsatta målen. Det är något som samtliga respondenter upplever som positivt och tydligt 

för sin egna utveckling.  

 

Alexis som arbetat på kontoret i cirka ett år berättar att kontoret nyligen fick en ny chef som på 

bara en vecka förbättrade teamets tidigare medel-siffror till toppsiffror. Respondenten berättar 

att det var samma team då som nu, fast med den gamla chefen var det en sämre sammanhållning 

än idag och att de inte hade samma motivation till att utvecklas i arbetet som de har med den 

nya chefen. Alexis beskriver sin nuvarande chef som öppen, rak och neutral.  

 

Vi fick känslan av att den nya chefen bryr sig om oss och det visar hen också tydligt, att hen 

uppskattar oss för det vi gör. 
Alexis 

 

Kim beskriver att chefen särskilt är duktig på att förmedla hur verkligheten ser ut och vad som 

krävs för att medarbetarna ska fortsätta utvecklas. Kontorschefen ser och lyfter alla medarbetare 

samt har kunskap om både ledarskap och branschen.   
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Gällande feedback för den personliga utvecklingens skull säger Alexis att hen inte motiveras i 

någon högre grad av beröm utan litar på sin egna förmåga. Övriga respondenter upplever att de 

får beröm av både kontorschefen och kollegor när de gjort något bra vilket de anser som viktigt. 

De är dock överens om att det inte är avgörande för motivationen i det dagliga arbetet.  

 

Billie upplever att feedback just nu inte påverkar motivationen, eftersom hen i grund och botten 

inte är motiverad till att utföra sitt arbete. Hen anser dock att det är viktigt att ha en chef eller 

mentor som engagerar och motiverar eftersom chefen är en viktig del i en medarbetares 

utveckling.  

 

Love som har en utbildningsroll upplever att den konstruktiva kritik som hen får av sin chef till 

exempel kan handla om att bli bättre på att bemöta andra medarbetare eller förslag på hur 

utbildningarna kan förbättras. Love upplever att den egna motivationen ökar i och med positiv 

respons, det blir som ett kvitto på väl utförda prestationer. Hen fortsätter med att säga att om 

ingen ser det jobb som utförs så finns det ingen mening med att gå till jobbet och hen uppskattar 

därför feedbacken från chef och kollegor. 

 

4.3 Respondenternas yttre motivation 
 

Den yttre motivationen grundas på faktorer som inte berör själva arbetsuppgiften, den 

anställda motiveras istället av att utföra arbetsuppgiften eftersom det leder till en positiv 

konsekvens. Under den här rubriken presenteras den insamlade datan under rubrikerna lön, 

bonus och karriär.  

 

4.3.1 Lön 

I den totala rankingen hamnar lön som den mest motiverande faktorn men under intervjuerna 

framkommer det att lönen på den aktuella arbetsplatsen är relativ låg och svår att påverka. 

Medarbetarna har en kollektivavtalad lön och Alexis säger att det inte går att förhandla om 

lönen längre. Det är något som hen tycker är dåligt och menar på att om någon gör bättre ifrån 

sig än andra bör det också innebära en högre lön. Hen har satt lön som den mest motiverande 

faktorn i tabell 4 och menar att hen trivs i alla aspekter förutom lön på sitt nuvarande arbete. 

Den låga lönen är Alexis främsta anledningen till byte av arbetsplats som sker inom ett par 
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månader. Även Billie anser att den dåliga lönen bidrar till brist på motivation och utvecklar 

svaret genom att förklara att det inte spelar någon roll lönemässigt om hen gör ett bra eller dåligt 

ifrån sig. Charlie nämner att hen har haft högre lön på sina tidigare arbeten och uttrycker också 

ett visst missnöje över den nuvarande lönen. Den dagen som intervjun med Charlie äger rum är 

respondentens sista arbetsdag på kontoret, dock nämner hen inte någon anledning till det.   

 

Nyexaminerade Kim beskriver sig själv som “ung och hungrig” och är motiverad till att klättra 

inom företaget. Respondenten uttrycker att lönen just nu inte spelar så stor roll då det är 

viktigare att fokusera på att skaffa kunskap och erfarenhet, men att lönen kommer vara viktig i 

framtiden. Love som har arbetat inom Nordea i 11 år anser att sin lön är väldigt bra just nu och 

de är en av anledningarna till att hen inte vill se sig om efter en annan bransch, bank eller tjänst. 

Hen anser att många inom branschen tror att det ska gå fortare att få löneökning än vad det 

egentligen gör och att det leder till att många tappar motivationen då det inte “händer” något 

med lönen. Dock menar Love som har arbetat många år inom företaget att lönerna från start har 

blivit bättre på senare år.  

4.3.2 Bonus  

Nordea har tidigare använt sig av en bonus och provisionssystem men på grund av nya lagar 

och regler har det alltmer försvunnit från branschen. Alexis, Billie och Kim nämner under sina 

respektive intervjuer att det är bra att just provisionssystemet tagits bort eftersom det tidigare 

upplevdes som att rådgivarna utförde sitt arbete till viss del för sin egen statistiks nytta. Alexis 

betonar under sin intervju vikten av att sätta kunden i fokus och göra det som passar bäst för 

den, alla kunder är unika och behöver därför inte få samtliga erbjudanden som banken faktiskt 

kan ge. Bonus och provisionssystemet bidrog till att medarbetarna kunde få mer betalt om 

försäljningsstatistiken såg bra ut, vilket bidrog till att kundens behov inte var i fokus och 

huvuduppgiften som privatrådgivare försvann.  

 
Är vi säljare eller rådgivare? 

Kim 

 

Kim menar att det finns en risk att bonusar och provisionssystem skapar incitaments konflikter, 

vilket kan bidra till att det krängs onödiga tjänster på kunderna.  
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Alexis berättar under sin intervju att de tidigare individuella belöningarna vid vinst av en intern 

kontorstävling inte längre finns kvar. Idag kan istället hela teamet spontant bli bjudna på lunch 

efter en bra vecka. Hen anser dock att det endast visar på uppskattning och menar på att det 

även är viktigt med individuella belöningar, då hen anser att de gäller “att ge och ta”. En 

individuell belöning skulle bli som en morot att det lönar sig att hela tiden försöka prestera ännu 

bättre säger Alexis. Även Kim anser sig triggas positivt av tävlingar och menar att individuella 

belöningar skulle motivera hen till att prestera bättre i arbetet.  

 

4.3.3 Karriär  
Nordea är ett fackligt anslutet företag och samtliga respondenter anser att Nordea är ett tryggt 

och öppet företag. Det framgår under intervjun med Love att i princip vem som helst kan klättra 

i företaget så länge den personen arbetar hårt, respondenten anser att det är motiverande för alla 

som arbetar inom företaget. Kim anser att företagets hållbarhetsarbete gör Nordea till en 

attraktiv arbetsplats både idag och inför framtiden, det motiverar Kim att fortsätta arbeta hårt 

för en framtida karriär inom Nordea.  

 

Kim uttrycker flera gånger under sin intervju att hen är intresserad av att göra karriär inom 

företaget och har tillsammans med sin chef utformat en tydlig plan för hur det ska gå till. Att 

karriären är viktig går även att utläsa i rangordningen där Kim har rangordnat karriär som den 

viktigaste faktorn. Love berättar under sin intervju att hen har ett intresse att inom en snar 

framtid byta roll inom företaget. Målet är att bli chef och hen berättar att det finns en plan för 

hur de ska gå till men att ”några bitar” måste falla på plats innan hen kan börja agera enligt 

planen. Som tidigare nämnt kommer Charlie lämna arbetsplatsen redan dagen efter intervjun 

och Alexis kommer inom några månader fortsätta göra karriär inom rollen som privatrådgivare 

på en annan bank. Billie uttrycker under intervjun att karriären är viktig men är osäker på inom 

vilket område eller tjänst hen ska söka sig vidare till.  
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4.4 Respondenternas interaktiva motivation 
 

Den interaktiva motivationen berör den sociala aspekten och grundas i den anställdas behov 

av att vara en del av ett sammanhang.  Datan presenteras under rubrikerna arbetsklimat, 

socialt klimat och tillhörighet.  

 

4.4.1 Arbetsklimat  

Samtliga respondenter anser att det är ett motiverande arbetsklimat på kontoret i Solna. Kim 

nämner att alla inom teamet är drivna vilket leder till att kollegorna pushar varandra till att göra 

ännu bättre ifrån sig, vilken hen anser är motiverande. Kontoret har som gemensamt mål att bli 

rankad etta i regionen och Kim upplever det som att de unga kollegorna även inom teamet tävlar 

lite med varandra om vem som presterar bäst. Respondenten själv drivs av det som hen 

beskriver som kontorets “tävlingsmentalitet” och tycker att det känns kul och utmanande att 

sträva efter att bli etta i regionen.  

 

Love som håller i utbildningar för privatrådgivare anser det vara extra roligt att se hur 

rådgivarna på kontoret i Solna tar till sig av hens utbildningar, hen beskriver teamet som drivna 

och genuint intresserade av arbetet.  

4.4.2 Socialt klimat 

I den totala rankningen av motivationsfaktorer går det att utläsa att både arbetsklimat och det 

sociala klimatet hamnar på den övre halvan av faktorer. Charlie beskriver att alla inom teamet 

alltid äter lunch tillsammans och gör saker utanför arbetet såsom after work samt att trivseln på 

arbetsplatsen bidrar till en positiv påverkan på arbetsresultatet.  

 

Vid frågan om företagskultur och normer kring kläder och attityder anser Charlie att 

finansbranschen sett till det yttre har en viss klädstil, förr var det mer kostym och idag är det 

mer smart-casual. Idag är helt okej att ha sneakers eller linnen på sig så länge klädseln 

fortfarande är proper. Kim säger att killarna på kontoret oftast är lite mer propert klädda och att 

tjejerna är mer avslappnat klädda men tillägger att det är upp till kontorschefen hur pass noga 

det är med klädkoden. Kim utvecklar sitt svar och säger att kostymen kan höja hens självkänsla 



 32 

samt skapa ett större förtroende och tillit hos kunden men att det också finns en risk att 

kostymen uppfattas som en fasad och översittarattityd mot kunden.  

4.4.3 Tillhörighet  

Samtliga respondenter säger under intervjuerna att de delar Nordeas grundvärderingar och 

känner sig som en del av företaget. Tillhörigheten leder till att de motiveras av att ständigt göra 

bra ifrån sig, inte bara för sin egen eller för teamet skull utan även för företagets skull. Kim 

anser att det är viktigt att skilja på privata åsikter och företagets åsikter när hen pratar med en 

kund. Även om respondenten personligen inte håller med om alla beslut som Nordea tar så är 

det viktigt för hen att ändå utåt sett mot kunden stå bakom besluten, för att utstråla förtroende 

och inte skada företagets varumärke. Vid den totala rangordningen i tabell 4 rangordnas dock 

faktorn tillhörighet som den minst motiverande faktorn.  

 

Love gör en jämförelse mellan Handelsbanken och Nordea och menar att Nordea som 

arbetsgivare kan upplevas som otydlig och identitetslös i sitt beslutsfattande. Företaget kan ta 

stora organisatoriska beslut som efter några år ändras, medan Handelsbanken är tydliga i vad 

som gäller och står fast vid sina beslut. Love anser att sådana oklarheter kan dra ner 

motivationen hos de anställda. Dock anser hen att Nordea är ett öppet och välkomnande företag 

och att i princip vem som helst inom företaget kan inta en chefsposition, till skillnad mot 

Handelsbanken där de flesta cheferna är äldre män. 

 

I Handelsbanken sätter du inte din fot på en chefspost innan du är 40 år. 
Love 

 

Respondenten förtydligar att inom Nordea spelar kön, etnicitet eller ålder inte någon roll så 

länge personen har gjort ett bra jobb och passar för rollen.  

 

4.5 Redovisning av respondenternas prestationer  
Inför varje vecka går medarbetarna igenom sin egen potential och vid slutet av veckan 

summeras prestationerna, på så vis kan medarbetarna följa sitt egna arbete. Alexis har inget 

behov av statistiken eftersom hen vet sig utföra ett bra arbete. Dock tycker respondenten inte 

att det är fel att statistiken finns då hen anser att den kan bidra till medarbetarnas utveckling, 

vilket i sin tur kan förbättra resultatet och kundnöjdheten.  
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All försäljning som rådgivarna gör redovisas och de anställda får sen ta del av resultatet genom 

en månadsrapport.  

 
Vi mäts ju veckovis, så har jag gjort en bra vecka på fredag, då får jag en klapp på axeln. Men sen är 

det måndag och då är jag på 0 igen. Det finns en konstant press från en själv, dels från kollegorna och 

dels från chefen att man alltid ska prestera. Det blir jobbigt i längden.  

Kim 

 

Kim berättar att företagets kundnöjdhet redovisas i ett eget system och består av kundernas svar 

från den sms-enkät som går ut till kunden dagen efter kundmötet. Utöver det skriver 

medarbetarna varje vecka in sina prestationer i en excel fil till exempel “Hur mycket bolån har 

jag lånat ut, hur många pensioner har jag öppnat/flyttat den här veckan”. Det förs även 

anteckningar på hur många kundmöten varje rådgivare har per vecka.  

 

Alexis och Kim är anser båda att Nordea mäter sina anställdas prestationer på ett sätt som gör 

att medarbetarna utför arbetet för det egna resultatets skull. Det finns en risk att rådgivarna 

samlar “pinnar i statistiken” för att den ska se bättre ut men att det inte påverkar kunden på ett 

positivt sätt. Alexis upplever dock att det är ett beteende som försvinner allt mer och mer på 

grund av nya lagar och regleringar.  

 

Kim reflekterar även över att Nordeas många mätningar kan bidra till att vissa medarbetare 

struntar i en del mål på grund av att det inte är möjligt att nå alla. Kim ger ett exempel på den 

så kallade “pinnjakten” som även Alexis tidigare nämnt. En kund ska ta ett lån och då ingår det 

ett räntetak. Om rådgivaren delar upp lånet i fyra delar så innebär det fyra stycken räntetak 

vilket ger bättre statistik för medarbetaren men nettoeffekten för kunden blir exakt densamma. 

Kim som endast jobbat heltid sedan åtta månader tillbaka upplever att kollegorna som har 

arbetat längre i branschen har släppt på “pinnjakten” och att göra bra resultat för statistikens 

skull. Medan de yngre kollegorna är mer tävlingsinriktade och taggade på att prestera och visa 

framfötterna.  

 

Kim säger att Handelsbanken mäts på färre aspekter och har generellt sett lägre mål. Om Kim 

själv fick önska skulle hen vilja ha någonting mittemellan Nordea och Handelsbanken gällande 

redovisning av prestationer och resultat. Personligen menar respondenten att de höga målen 
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påverkar motivationen på ett positivt vis, eftersom hen presterar bättre med uppsatta mål. Kim 

upplever att Handelsbanken jobbar mer med kvalitet i vissa lägen, genom att bygga starka 

relationer mellan banken och kunden. Medan Nordea jobbar mer kvantitativt och har det höga 

kravet på 12 kundmöten per vecka samt mäter fler aspekter i medarbetarnas arbete. Love tycker 

att 12 kundmöten per vecka är många möten som kräver mycket för- och efterarbete.  
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5. Analys 

 
Följande kapitel analyserar studiens resultat i förhållande till den teoretiska referensramen, 

samt likheter och skillnader redovisas. Kapitlet är uppdelat i huvudrubrikerna 

motivationsteorier, målkonflikter mellan motivationsteorierna och avslutningsvis en jämförelse 

mellan den kvalitativa och den kvantitativa datan. 

 

5.1 Motivationsteorier 

5.1.1 Inre- och yttre motivation 

Teorikapitlet avslutas med tabell 2 som visar författarnas egen tolkning mellan Herzbergs 

hygien- och motivationsfaktorer och andra forskares inre- yttre och interaktiva 

motivationsfaktorer. Författarnas tolkning av Herzbergs hygienfaktorer översattes till yttre och 

interaktiva faktorer medan Herzbergs motivationsfaktorer översattes till inre och yttre faktorer 

(Herzberg, 1968). Herzberg menar att motivationsfaktorerna är kopplade till arbetsuppgifterna, 

medan hygienfaktorerna inte har en direkt koppling (ibid.). Alvesson och Kärreman (2007) 

anser även de att inre motivationsfaktorerna är kopplade till arbetsuppgifterna och arbetet utförs 

utan syftet att bli belönad för sina prestationer. Därför är författarnas tolkning av Herzbergs 

motivationsfaktorer prestation och karriärsutveckling ”översatta” till yttre faktorer då arbetet 

resulterar i en form av belöning. Faktorerna kan dock också tolkas som inre faktorer då de är 

kopplade till själva arbetsuppgifterna, vilket Alvesson och Kärreman (2007) beskriver som inre 

motivationsfaktorer. 

 

Under intervjuerna visade det sig tydligt att alla människor är unika och att det leder till att 

motivationen är individuell. Trots att alla respondenter arbetar inom samma arbetsteam, har 

samma chef och arbetar med liknande arbetsuppgifter så motiveras de anställda av olika saker, 

vilket överensstämmer med Alvesson och Kärremans (2007) resonemang.  

 

Herzberg (1968) menar i sin teori att om en anställd upplever att hen har flera olika 

hygienfaktorer så bidrar det till en grundtrygghet. Kontoret i Solna följer Nordea koncernens 

kollektivavtal och samtliga respondenter upplever att det är ett tryggt och trevligt arbetsklimat 

på arbetsplatsen. Det goda klimatet på kontoret samt respekten för varandra bidrar bland annat 
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till den grundtrygghet som går att koppla till Herzbergs teori. Studiens resultat visar likt 

Herzbergs forskning att grundtryggheten är viktig men att den i sig inte leder till en ökad grad 

av motivation.  

 

Studiens resultat visar likt Herzbergs teori (Herzberg, 1968) att motivation påverkas och 

förändras över tid samt beror på vilken livssituation den anställda befinner sig i. Herzberg 

menar att en anställd till en början av karriären motiveras av hygienfaktorer som exempelvis 

karriärsutveckling och lön (ibid.) vilket också speglas i respondenternas svar i studien. De yngre 

respondenterna motiveras mest av att bygga upp kunskap och skapa en stadig grund för en 

framtida karriär med hög lön. Medan de äldre respondenterna motiveras mest av personlig 

utveckling och att utföra ett meningsfullt arbete.  

 

Respondenterna som är karriärsinriktade har en tydlig plan över hur de ska klättra inom 

branschen och det stora fokuset på karriär bidrar till att andra faktorer inte blir lika centrala. Det 

kan kopplas till teorin “goal motivation” där den anställda upplever färre hinder på vägen om 

det finns ett tydligt mål, eftersom det startas en kognitiv process hos personen i fråga för att nå 

det eftersträvade målet (Leduc-Cummings, Milyavskaya, Peetz, 2017).  

 

Nordea anses vara en bra skola till utveckling med många utbildningar och utvecklingsplaner i 

samråd med den närmsta chefen. Något som flera respondenter upplever just som viktiga 

motivationsfaktorer är just personlig utveckling och möjligheten att göra karriär. De 

framkommer åsikter att det är svårare att uppnå i andra banker, till exempel i Handelsbanken 

där kön och ålder nämns som aspekter som hindrar en befordran inom företaget, trots att 

personen i fråga är kompetent och kunnig i sitt arbete. 

 

Det går i flera av respondenternas svar att utläsa att medarbetarna på Nordea redovisar sitt 

resultat av arbetet mer än vad till exempel Handelsbanken gör och att det kan bidra till en 

konstant press att prestera. Det går i intervjuerna att utläsa att det finns en risk att det kan hämma 

medarbetarens motivation då det kan skapa en känsla av otillräcklighet. Samtidigt visar studien 

att Nordeas redovisning av resultat också kan vara en drivkraft. Det styrker tidigare forskning 

om att motivation är individuellt och då främst inom de yttre motivationsfaktorerna  

(Alvesson & Kärreman, 2007).  
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Studiens resultat visar på att en medarbetare som drivs av en stark inre motivation men upplever 

att hygienfaktorerna inte är tillräckligt bra, kan skapa ett behov av att göra en förändring för att 

inte tappa den inre motivationen. Ett bevis på det är den respondent som är på väg att byta 

arbetsplats med lön som huvudanledning. Respondenten drivs av en stark inre motivation och 

känner att hen utför ett meningsfullt arbete och vill fortsätta med det, men upplever att lönen 

inte är tillräckligt bra i förhållande till det utförda arbetet.  

 

Studiens resultat visar på att respondenterna upplever sig känna tillit från andra på arbetsplatsen 

och kan styra sitt arbete själva, vilket stärker deras självbild och tron på sin egen förmåga. Det 

är något som styrks av tidigare forskning, där Strid (2016) menar att motivationsfaktorerna 

innebär en känsla av att ha självstyre, kompetens och samhörighet. 

 

De anställda som var mest tillfredsställda och nöjda i sitt arbete upplevde sina arbetsuppgifter 

som intressanta och utvecklande. Herzberg ansåg att de anställdas personliga intressen och 

egenskaper bör styra vilka typer av arbetsuppgifter som passar den anställda att utföra. 

Respondenten som saknade inre motivation till att utföra sina arbetsuppgifter borde enligt 

Sachau (2007) förändra dem eller arbetsmiljön, för att återfå sin inre motivation. Respondenten 

som saknade inre motivation nämnde själv under sin intervju att hen har planer på att byta 

arbetsplats och eventuellt till en annan arbetsroll.  

 

Herzberg (1968) menar att motivation endast kan skapas inifrån genom ett meningsfullt, 

intressant och utvecklande arbete vilket också stämmer överens med den här studiens resultat. 

Om den anställda brinner för sitt arbete och anser det som meningsfullt, kommer de själva 

motiveras till att fortsätta utvecklas och göra ett bra jobb. Studiens resultat bekräftar SDT 

forskningen om att den inre motivationen är den mest centrala motivationsteorin hos de 

anställda (Deci och Ryan, 2000). Likt Gagné och Decis (2005) forskning gällande utebliven 

motivation, där den anställde inte har några mål med sitt agerande, visar den här studien att en 

anställd som inte upplever sitt arbete som meningsfullt och som saknar inre motivation spelar 

faktorer inom den yttre och interaktiva motivationen mindre eller ingen roll.  

5.1.2 Interaktiva motivation 

Studiens resultat överensstämmer med Alvesson och Kärremans (2007) diskussion om att den 

interaktiva motivationsteorin grundas i individens behov av att vara en del av ett sammanhang.  
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Den starka teamkänslan, de goda relationerna chef och kollegor emellan är något som 

respondenterna understryker i intervjuerna. De bekräftas också̊ av den personen som utbildar 

privatrådgivare i norra Stockholm. Hen anser att de bra resultaten på kontoret i Solna delvis 

beror på det goda arbetsklimatet med drivna medarbetare som trivs med att jobba tight inom ett 

team. Studiens resultat bekräftar Alvesson & Kärreman (2007) definition av ömsesidighet. De 

anställda på kontoret har ett starkt engagemang för sitt arbete och en god lojalitet för företaget. 

De motiveras även av den sociala miljön, vilket leder till långsiktiga och bra relationer som i 

sin tur ger en positiv effekt på arbetet. Det överensstämmer med en tidigare studie om 

arbetsmotivation inom bankbranschen, där resultatet visar att tillsammans med lön är kollegor 

de viktigaste motivationsfaktorerna (Ahmed & Araimi, 2013).  

 

Tack vare den nya chefen har både kontorets resultat och klimat förbättras. Kontoret präglas 

idag av en stark företagskultur och normer av hårt arbete. De anställda vill inte heller sticka ut 

alltför mycket gällande klädsel utan håller sig till någorlunda casual klädsel. Nordea beskrivs 

som ett öppet företag som inte gör skillnad på personer gällande etnicitet, kön eller ålder, vilket 

öppnar upp till fler möjligheter så länge personen är driven. Respondenterna står bakom 

Nordeas grundvärderingar, men håller inte med om alla beslut som fattas inom företaget. De 

anser ändå det som viktigt att stå bakom besluten mot kunden, för att värna om Nordeas 

varumärke. En stark känsla av tillhörighet och att följa normer är inte något som bidrar till 

motivation i sig, men en stark arbetsidentitet leder till att den anställda känner sig som en del 

av företaget och arbetet upplevs på så vis mer meningsfullt.  

 

5.2 Målkonflikt mellan de olika motivationsteorierna   
Studiens resultat visar att vissa av respondenterna motiveras av tävlingar och belöningar, och 

att det inte bara ökar motivationen för stunden utan det blir en form av långsiktig motivation. 

Det är något som på sätt och vis säger emot Deci och Ryans (2000) SDT-forskning som visar 

på att yttre motivationsfaktorer kan påverka den inre motivation negativt eftersom de anställda 

endast anses motiveras temporärt av att få belöningar. Även Gagné och Deci (2005) 

understryker i sin forskning att stora belöningar anses skada den inre motivationen. De menar 

att belöningar på kort sikt kan ha en prestationsfördel men att de leder till sämre anpassningar 

och välbefinnande på längre sikt. 
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I artikeln “Do intrinsic and extrinsic motivation relate differently to employee outcomes” 

menar forskarna att de inre och yttre motivationsteorierna är separata (Kuvaas et al, 2017). Den 

här studiens resultat visar dock att de två motivationsteorierna är sammankopplade. Studiens 

resultat visade med bakgrunden att respondenter som tidigare haft ett bonus- och eller 

provisionssystem inom yrket, ansåg att individuella belöningar samt lön efter prestation skulle 

motivera dem till att utföra ett bättre arbete.  

 

Det går även att utläsa en sammankoppling mellan den yttre motivationsfaktorn karriär och 

den inre faktorn personlig utveckling. Faktorerna samverkar till att både stärka och utveckla 

den anställda. Förutom personlig utveckling så kan den ny arbetspositionen ge den anställda 

högre lön och bonusar, vilket tillhör den yttre motivationen. När både den inre och yttre 

motivationen stärks får den anställda på så vis ett kvitto för det hårda arbetet, vilket kan bidra 

till en känsla av ett meningsfullt arbete.  

 

Resultatet visar att de yttre- och interaktiva faktorerna kan förstärka den inre motivationen men 

kan inte i sig bidra till skapande av ny motivation. Som tidigare nämnt, om den anställda saknar 

en inre motivation, så kan inte de yttre- eller interaktiva faktorerna bidra till ökad motivation. 

En anställd som har en inre motivation kan dock stärkas av de interaktiva faktorerna, när det 

råder ett bra socialt klimat, där kollegor och chefen pushar varandra. 
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5.3 Jämförelse mellan den kvalitativa och den kvantitativa datan 
Vid rangordningen ombads respondenterna rangordna motivationsfaktorerna utefter vilken 

faktor de upplevde sig motiveras mest respektive minst av i den stunden som intervjun ägde 

rum. Vid analys av studiens kvantitativa och kvalitativa data framkommer det en del 

motsägelsefulla svar mellan vad respondenterna säger under intervjun och hur de rangordnar 

motivationsfaktorerna. En förklaring till de kan vara att respondenterna under intervjuerna hade 

lättare att beskriva verkligheten och vad som faktiskt motiverade dem just då. Medan vid 

rangordningen så kan respondenterna delvis haft en förvrängd verklighetsuppfattning, då de 

inte kan reflektera på samma vis över sina svar. De skulle också kunna bero på att faktorerna 

skulle ha motiverat dem om förhållandena var annorlunda.  

 

Motsägelsen i svaren går tydligt att utläsa i tabell 4 gällande faktorerna lön och meningsfullt 

arbete där total rankningen blev 1 respektive 3. Samtliga respondenter uttryckte under sina 

respektive intervjuer vikten av känslan att utföra ett meningsfullt arbete. Men istället väljer 

vissa av respondenterna att ranka lön som mer motiverande, vilket är en aspekt som de anställda 

i dagsläget inte kan påverka i och med sin arbetsinsats. Ett annat exempel är att respondenterna 

under intervjuerna talar om självständigt arbete som en viktig del av privatrådgivning, men den 

faktorn hamnar på en 10e plats. De kan dock bero på att respondenterna anser den aspekten 

som viktig, men inte något som de motiveras av i det dagliga arbetet.   

  



 41 

6. Slutsats

 
I det avslutande kapitlet redovisas ett antal slutsatser som svar på forskningsfrågorna:  

1.   Vilka motivationsfaktorer upplever privatrådgivare att de främst motiveras av i det 

dagliga arbetet? 

2.   Går det att utläsa en målkonflikt mellan de inre- yttre- och interaktiva 

motivationsteorierna? 

Kapitlet och studien avslutas med förslag till vidare forskning inom ämnet. 

 
Ur resultatet går det att utläsa att motivationsfaktorerna är olikt starka beroende på vart den 

anställda befinner sig i karriären. De respondenter som drivs av en stark inre motivation och 

känslan av att utföra ett meningsfullt arbete visar sig vara mer benägna att även vilja erhålla 

yttre- och interaktiva motivationsfaktorer, så som högre lön och ett trevligt socialt klimat. 

Utifrån resultatet går det att utläsa om en medarbetare saknar inre motivation och inte upplever 

sitt arbete som meningsfullt så spelar yttre- eller interaktiva faktorer mindre eller ingen roll. 

Därmed går det att dra slutsatsen att den inre motivationen är den mest centrala 

motivationsteorin för privatrådgivarna.  

 

Studiens resultat visar att lönen är viktig för respondenterna, vilket överensstämmer med den 

tidigare nämnda studien om arbetsmotivation inom bankbranschen i Oman, där lön anses vara 

en utav de två viktigaste motivationsfaktorerna. På grund av respondenternas oförmåga att 

påverka sin lön, samt i kombination med de motsägelsefulla svaren mellan intervjuerna och 

rangordningen, går det inte att dra några säkra slutsatser kring hur pass mycket lönen påverkar 

privatrådgivarnas motivation. Till skillnad mot SDT-forskningen visar studiens resultat att den 

yttre faktorn karriär för vissa anställda kan stärka den inre motivation, både på kort- och lång 

sikt. 

 

Det goda arbets- och sociala klimatet som beskrivs finnas på kontoret visar att de interaktiva 

faktorerna är viktig för de anställda. Rollen som privatrådgivare präglas av ett stort eget ansvar, 

men studiens resultat visar på att privatrådgivarna blir positivt påverkade av att arbeta i ett team 

där de kan få feedback av varandra samt utbyta erfarenheter och expertis. Teamets bra 

sammanhållning och goda relationer anses ge en positiv effekt för motivationen och 
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arbetsresultatet, vilket överensstämmer med den tidigare forskningen om arbetsmotivation 

inom bankbranschen i Oman som poängterar vikten av goda relationer. 

 

Det går inte att utläsa någon målkonflikt mellan de inre- och interaktiva motivationsteorierna, 

snarare visar studiens resultat på att de två typer av motivation stärker varandra. Det går inte 

heller att utläsa någon målkonflikt mellan de yttre- och interaktiva motivationsteorierna då de 

först blir viktiga om den anställda har en stark inre motivation.  
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6.1 Förslag till vidare forskning  
För att ytterligare studera privatrådgivares motivation till sitt dagliga arbete skulle det vara 

intressant att göra ytterligare intervjuer med personer inom det aktuella teamet. För att ge en 

ännu mer djupgående bild skulle det vara intressant att ställa frågan ”Vad anser rådgivarna att 

chefen kan göra för att höja motivationen på arbetsplatsen?” och undersöka olika 

ledarskapsteorier samt hålla intervjuer med kontorschefen och medarbetarna inom teamet.  

 

Enligt Herzbergs (1968) tidigare forskning är den yttre motivationen endast temporär medan 

den inre motivationen är hållbar på sikt. Tidigare forskning menar på att den yttre motivationen 

på så vis påverkar den inre motivationen negativt (Gagne, 2005). Den här studien indikerar 

istället på att den yttre motivationen kan påverka den inre motivationen positivt. De skulle på 

så vis vara ett intressant ämne att vidare utforska.  
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Bilaga 1-Maslows behovstrappa  
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Bilaga 2-Samtyckesformulär 
 

Härmed ges samtycke till intervju inom ramen för uppsatsen “Arbetsmotivation inom 

bankbranschen” som genomförs vid Södertörns Högskola. Jag har fått skriftlig och muntlig 

information om studiens syfte och preliminära frågeställningar, att deltagandet är helt frivilligt 

och att jag när som helst kan avbryta deltagandet utan att behöva ange skäl, samt att materialet 

kommer att anonymiseras i samband med att det redovisas. Jag har också fått tillfälle att ställa 

frågor och fått dem besvarade. 

 

 

_________________________________________________________________________  

 

Ort, datum, Namn  

 

Ansvariga för projekt och genomförare av intervju: 

 
Lydia Lindgren och Matilda Nilsson  
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Bilaga 3-Intervjuguide 

Respondentens motivation 
Vad definierar arbetsmotivation för dig? 

Är motivationen något som är viktigt för att utföra ett bra arbete? 

Hur mycket motiverar det dig att utföra goda prestationer i arbetet?→  

Hur långvarig är den motivationen/känslan? (vända på frågan också hur länge icke-prestation 

sitter kvar) 

Hur bevarar du motivationen? 

Kan du se något som hindrar din motivation? (Finns det något som försämrar din motivation?) 

Vad är det som gör att du arbetar kvar på företaget? 

Vad är glädjeämnena med att arbeta på företaget? 

 

Motivation från ledningen  
Hur motiverar ledningen er? (För att uppnå företagets mål) 

Vad kan din närmsta chef göra för att motivera dig? 

Tror du att de använder sig av några strategier? (I form av belöningar, bonusar, tårta, fester?) 

Har du och din chef pratat om din personliga utveckling och satt upp mål i ditt arbete?  

 

Inre motivation (inre drivkrafter som beröm, glädje/intresset för arbetet etc.) 

Känner du intresse för ditt arbete? 

Tycker du att ditt arbete är meningsfullt? 

Känner du ett driv att utvecklas i ditt arbete? 

•   I så fall vad driver dig? 

På vilket sätt upplever du att du har eget ansvar/upplevs ha tillit i ditt arbete? 

Får du möjlighet att vara nytänkande i ditt arbete? 

Innebär ditt arbete positiva utmaningar?  

Upplever du att du får konstruktiv kritik och bekräftelse för dina prestationer?  

•   På vilket sätt motiverar det dig?  

Drivs du av att åstadkomma gott resultat? 

•   Tävla med andra?  

 

Yttre motivation (löneförhöjningar, bonusar, befordran etc.)  

På vilket sätt kan dina prestationer påverka din lön och eventuella bonusar? 
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Har du ett intresse av att klättra/byta roll inom företaget?  

•   Om ja, har du eller du tillsammans med din chef en plan för hur det ska gå till? 

Förs det statistik på dig och dina kollegor? 

•   Om ja: Beskriv hur systemet fungerar och på vilket sätt får du ta del av den och hur 

påverkar det dig? 

 

Interaktiv motivation (social aspekt: normer, identitet, ömsesidighet etc.) 

Normer 

Upplever du att det finns en tydlig företagskultur gällande normer, standarder och 

beteendemönster? (kläder, samtalsämnen, norm att arbeta hårt m.m.) 

•   På vilket sätt påverkar det dig i ditt arbete? 

 

Ömsesidighet 

Hur upplever du att din relation är med dina arbetskollegor?  

- Se ni bara på jobbet? Eller anordnar jobbet eller ni själva egna aktiviteter?  

•   Är det viktig för din motivation att arbeta hårt? 

Känner du att det är ett bra arbetsklimat på din arbetsplats? 

 

Identitet 

Känner du att du är en del av företaget (värderingar, acceptans etc,)? 

Känner du personligt ansvar för “saker” inom företaget?  

•   Om du träffar en ny person och hen ber dig berätta om dig själv, berättar du då i ett 

tidigt skede vad du jobbar med? → Varför? För att “man” gör så eller för att du anser 

att din yrkesidentitet är en stor del av vem du är? 
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Rangordna vilka faktoer som är viktigast  
1-11,  

1=bäst och 11=sämst 

Inre motivationsfaktorer 

Meningsfullt arbete 

Möjlighet till personlig utveckling  

Självständigt arbete 

Feedback  

Yttre motivationsfaktorer 

Lön 

Bonus/förmåner 

Möjlighet att göra karriär 

Anställningstrygghet (avtal, förtroende) 

 

Interaktiva motivationsfaktorer 

Bra arbetsklimat (god företagskultur, normer, arbetssätt) 

Bra socialtklimat (trevliga arbetskamrater, härlig stämning → Relationer)  

Tillhörighet/känner sig hemma med företaget (Värderingar, acceptans, yrkesidentitet)  
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Bilaga 4-Beskrivning av inre- yttre- och interaktiv motivation  
 
Inre motivation 

Inre motivation innebär att den anställda utför sin arbetsuppgift för sin egen skull utan syftet att 

bli belönad eller uppmuntrad för sitt arbete. Individen står för sin egen inre motivation i form 

av att individen blir motiverad och känner tillfredsställelse i själva arbetsaktiviteten.   

 

Yttre motivation 

Yttre motivation grundas på yttre faktorer som inte har med själva arbetsuppgiften att göra, till 

exempel belöningar i form av lön och andra förmåner. Lön är en av de främsta orsakerna till att 

motivera människor till att arbeta. De yttre motivationsfaktorerna är alltså inte kopplade till 

själva arbetsaktiviteten, utan den anställda motiveras att utföra arbetsuppgiften eftersom det 

kommer leda till en positiv konsekvens.  

 

Interaktiva motivation 

Den interaktiva motivationen är en relativt ny forskning som främst belyser den sociala 

aspekten och innefattar faktorerna normer, ömsesidighet och identitet. Motivationen bygger på 

individens behov av att vara en del av ett sammanhang. Normer innefattar företagskultur, 

ömsesidighet förklarar samspelet mellan organisationer och de anställda samt identitet innebär 

den identitet som den anställda skapar på sin arbetsplats med sina egna tankar och känslor.  

 

 

 

 

 

 


