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SAMMANFATTNING 

 

Syfte med denna studie var att undersöka arbetsmotivation ur ett chefs- och 

medarbetarperspektiv i en av Sveriges storbanker. Till följd av den tekniska utvecklingen och 

ökade konkurrensen från omvärlden har arbetsförhållandena för de anställda på Sveriges 

arbetsmarknad förändrats. Färre medarbetare känner sig motiverade i sitt arbete på grund av 

det allt hårdare arbetsklimatet. En kvalitativ studie genomfördes på Svenska Handelsbanken. 

Totalt genomfördes 12 kvalitativa intervjuer med chefer och medarbetare på två kundkontor i 

Stockholmsområdet och på Handelsbankens huvudkontor. Med hjälp av Frederick Herzbergs 

tvåfaktorteori, Vrooms förväntansteori och målsättningsteorin har medarbetarnas och 

chefernas syn på motivation tolkats.  

Den insamlade empirin visar att de motivationsfaktorer som har en betydande inverkan på 

motivationen enligt medarbetarna är chefens roll, eget ansvar, en trivsam arbetsmiljö och 

gemenskap samt lön. Motivationsarbetet går enligt cheferna bland annat ut på att vara 

närvarande och uppmärksamma sina medarbetare genom att ge feedback och beröm. Det är 

även viktigt att chefen sätter upp tydliga riktlinjer och mål utan att styra arbetet för mycket för 

att skapa rätt förutsättningar för medarbetarna. Genom organisationens decentraliserade 

organisations- och beslutsuppbyggnad får medarbetarna mer ansvar, tillit och förtroende från 

organisationen vilket har en positiv påverkan motivationen. Det gick slutligen att se att det 

finns en överensstämmelse mellan medarbetarna, cheferna och organisationens syn på 

motivationen i arbetet.  

Nyckelord: motivation, arbetsmotivation, bank 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Title: Work motivation: a study from a management and employee perspective 

Today, it is important for organizations to understand how they can motivate employees. The 

changes in of the world of business and finance in recent years have influenced the work 

situation and employees motivation. Since motivated employees work harder and contributes 

to higher quality of work we found it interesting to look into how the employees of one of the 

largest banks in Sweden perceive work motivation. We focused on studying which factors the 

employees perceive to influence their work and what the manger and organization are doing 

to motivate their employees. Our conclusion is that both the managers and the employees 

have a similar view about which motivational factors that influence the work most. These 

factors are the role of the manager, feedback, specific goals, responsibility and trust. However 

it was only the employees who considered the salary to be an important motivating factor. We 

could also see that the organization is working towards similar goals by their work- approach.   

Keywords: motivation, work motivation, bank  
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1. INLEDNING 

I detta kapitel ges en kortfattad bakgrund till det valda ämnet, studiens problemdiskussion, 

syfte och frågeställningar. Avslutningsvis presenteras de avgränsningar som gjorts.  

1.1  BAKGRUND 

Motivation anses vara en grundläggande drivkraft för individuellt beteende och individuella 

prestationer (McShane & Von Glinow, 2010). Arbetsmotivation har det studerats mycket om 

genom åren (Ibid). Många studier har visat att medarbetarnas engagemang och motivation kan 

kopplas samman med organisationens framgång (Johnson & Welsh, 1999). Motivation har 

också visat sig bidra till att medarbetarna presterar bättre och till att ge dem en mer positiv 

inställning till sitt arbete (Ibid). Det är därför en betydelsefull uppgift för organisationer att 

motivera sina medarbetare och se till att motivationen bevaras (Hedegaard Hein, 2012). 

Vad är det då som motiverar människor att arbeta? Motivation kan förklaras olika beroende 

på situation och person (Hedegaard Hein, 2012). Det är därför en relativt svår uppgift att 

förklara vad motivation är (Ibid). För att förstå motivation i organisationer är det viktigt att 

förstå värdet av både den människliga faktorn och organisationen (Nejati, 2013). 

Arbetsmotivation kan påverkas av personliga faktorer, arbetsuppgifter och miljön på 

arbetsplatsen (Hedegaard Hein, 2012). Att ha möjligheten att sätta upp personliga mål, 

bestämma över sitt arbete samt påverka sin personliga utveckling har en positiv inverkan på 

motivationen på arbetsplatsen (Ibid). Idag byter människor arbetsplats oftare än vad de gjorde 

förr (Bodelsson, 2012). Ett bra motivationsarbete ger organisationer större möjlighet att 

behålla befintlig personal samt locka till sig ny (Alvesson, 2013). Det finns faktorer som tyder 

på att det finns medarbetare som arbetar ineffektivt en stor del av den tid de befinner sig på 

arbetsplatsen (Paulsen, 2010). Genom ett bra motivationsarbete kan organisationen förhindra 

denna ineffektivitet och brist på motivation (Alvesson, 2013). 

Många organisationer har idag insett att motiverade medarbetare arbetar effektivare och 

presterar bättre, vilket är en stor bidragande faktor till att organisationen uppnår sina mål 

(Sadri & Bowen, 2011). För att behålla effektiviteten och komptensen bland medarbetarna är 

det därför viktigt att hålla motivationen upp (Lindner, 1998).  
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Allt fler organisationer har idag egna avdelningar som arbetar med frågor gällande de 

anställdas engagemang och motivation på arbetsplatsen (Johnson & Welsh, 1999). Detta för 

att förstå anledningen till varför medarbetarna beter sig som de gör och förstå motivationen 

bakom deras handlingar och beteenden (McShane & Von Glinow, 2010).  

1.2  PROBLEMDISKUSSION   

Under de senaste åren har det skett flera förändringar på arbetsmarknaden i Sverige som 

påverkat de anställdas arbetssituation (Näswall m.fl., 2003).  Den tekniska utvecklingen har 

gått snabbt framåt och ställt nya krav på organisationerna (Dock, 2007). Förändringarna på 

arbetsmarknaden har gjort att kraven på de anställda förändrats (Cartwright & Holmes, 2006). 

De förväntas lägga ner mer tid på sitt arbete samt vara mer flexibla och toleranta till de 

ständiga förändringarna som sker (Ibid). 

Finansbranschen är ett exempel på en bransch som har genomgått stora förändringar 

(Finansinspektionen, 2014).  De finansiella marknaderna har präglats av oroligheter och kriser 

(Ibid). Denna utveckling har lett till en stor press på bankerna med ökad konkurrens och ökat 

tryck från omvärlden (Ibid). Dessa förhållanden har även påverkat bankkundernas situation 

och därmed deras krav på bankerna (Josefson, 2013).  De ökade kraven från bankkunderna 

och en högre press från arbetsgivaren har gjort att bankanställda känner större stress i sitt 

arbete (Finansförbundet, 2013). En undersökning från Finansförbundet visar att bankanställda 

upplever att arbetsmiljön försämrats de senaste åren (Ibid). De upplever också att 

arbetsklimatet blivit hårdare och att de inte får tillräckligt med stöd från ledningen (Ibid). 

Det finns en otrygghet hos anställda avseende arbetet samtidigt som de känner att kraven på 

dem ökar (Näswall m.fl., 2003). Dessa oroligheter och förändringar har i sin tur påverkat 

deras arbetsförhållande och motivation (Dock, 2007). Färre medarbetare känner sig 

motiverade i sitt arbete visar en undersökning från Företagshälsovårdens branschorganisation 

(Carlsson & Lisinski, 2013). Undersökningen visar en tydlig minskning av 

arbetsmotivationen på bara ett år (Ibid).  Det är därför av stor vikt för organisationerna att 

förstå vilka faktorer som motiverar medarbetarna i deras arbete (McShane & Von Glinow, 

2010). 

Många studier har visat att medarbetarnas motivation är en viktig funktion för organisationens 

överlevnad (Svenska Dagbladet, 2013). Medarbetarna utgör nämligen en viktig del av 
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organisationernas framgång (Hedegaard Hein, 2012). För att behålla effektiviteten och 

komptensen bland medarbetarna är det viktigt att hålla motivationen upp (Lindner, 1998).  

Hur motiveras då de anställda att prestera i arbetet? Eftersom motivationen är 

situationsberoende och individuell är det intressant att se hur arbetsmotivationen ser ut i 

banker (Hedegaard Hein, 2012). Det är också intressant att se hur chefer och medarbetare ser 

på motivationen i arbetet och vilka faktorer de anser är viktiga för ökad motivation. 

1.3  SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna studie är att undersöka arbetsmotivationen ur ett chefs- och 

medarbetarperspektiv i en av Sveriges storbanker. De frågeställningar vi vill få besvarade är:   

 Vilka faktorer har en mer betydande inverkan på motivation i arbetet enligt 

medarbetarna?   

 Hur motiverar cheferna sina medarbetare på arbetsplatsen? 

 Hur arbetar organisationen för att motivera medarbetarna i arbetet?    

1.4  AVGRÄNSNINGAR 

Studien har avgränsats till att undersöka arbetsmotivation i Svenska Handelsbanken. En 

ytterligare begränsning har gjorts till två av bankens kundkontor i Stockholms innerstad och 

till personalavdelningen vid Svenska Handelsbankens huvudkontor vid Kungsträdgården i 

Stockholm. Ett av kundkontoren ligger vid Östermalmstorg och det andra kundkontoret 

benämns som ”Parkkontoret” i studien, då de önskat att inte figurera med namn. 
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2.  METOD 

I detta kapitel presenteras studiens forskningsmetod och en genomgång av urval samt 

tillvägagångssätt i studien. Kapitlet avslutas med behandla konfidentialitet och tillförlitlighet 

i studien. 

2.1  FORSKNINGSMETOD 

Syftet med denna studie var att undersöka chefers och medarbetares syn på motivation i 

arbetslivet, därför har en kvalitativ metod använts som angreppssätt. Den kvalitativa 

forskningen syftar till att ge data utifrån människors egna erfarenheter och deras perspektiv på 

händelser (Olsson & Sörensen, 2011). Den kvalitativa metoden har kunnat ge denna studie en 

ökad förståelse för respondenternas åsikter och en bredare beskrivning av arbetsmotivationen 

(Denscombe, 2009). Den mest passande metoden för att ta del av respondenternas åsikter 

gjordes genom kvalitativa intervjuer. Genom intervjuerna har respondenterna kunnat ge mer 

grundliga svar om hur de ser på arbetsmotivationen i organisationen (Olsson & Sörensen, 

2011).   

Kvalitativ forskning kan kritiseras på grund av de problem som kan uppstå med objektiviteten 

och generaliserbarheten av resultaten (Starrin & Svensson, 1994). Problemen med 

generaliserbarheten är svåra att undvika på grund av det specifika fall och det urval som 

studeras (Denscombe, 2009). Forskaren utgör en viktig del av metoden vid insamlandet och 

analysen av informationen (Ibid). Det är därför svårt att avgöra huruvida resultaten från en 

undersökning skulle bli likadana om en annan forskare utförde undersökningen (Starrin & 

Svensson, 1994). Eftersom vi sökt att få en förståelse utifrån respondenternas perspektiv 

ansåg vi att den kvalitativa metoden ändå var mest lämplig att utgå ifrån (Ibid).  

Studien har en deduktiv ansats som utgångspunkt. Deduktiv forskning utgår ifrån allmänna 

principer, tidigare forskning och redan befintliga teorier om det valda ämnet (Patel & 

Davidson, 2011). Utifrån dessa härleds påståenden som prövas empiriskt (Ibid). 

Arbetsmotivationen har studerats utifrån befintliga motivationsteorier. Dessa teorier bestämde 

vilken information som skulle samlas in och hur informationen skulle tolkas i relation till 

teorierna (Fejes & Thornberg, 2009).   

 



11 
 

2.2  INTERVJUMETOD  

Intervjun är till för att samla information och kan beskrivas som ett samspel mellan två eller 

flera personer med olika roller (Trost, 1997). Målet med intervjuerna var att försöka förstå hur 

respondenterna känner och resonerar kring arbetsmotivation, därför användes en kvalitativ 

intervjumetod. Kvalitativa intervjuer är lämpligast som intervjumetod när det kommer till att 

försöka förstå respondentens egna åsikter, tankar och känslor (Dalen, 2008). Det är även den 

intervjuform där forskarna utövar den minsta möjliga styrning på respondenterna (Magne 

Holme & Krohn Solvang, 1997). Dock kan den stora flexibiliteten ge problem, då 

respondenternas svar kan innehålla information som inte är aktuella för studien (Ibid). 

Kvalitativa intervjuer är mycket tidskrävande och det finns begränsningar i hur många 

respondenter som kan delta i studien (Ibid).  

Studiens primärdata samlades in genom semistrukturerade intervjuer som är en flexibel 

intervjuform, men till viss del även strukturerad och ger data av god kvalitet (Gillham, 2008). 

När en intervju är semistrukturerad innebär det bland annat att samma frågor ställs till alla 

inblandade, att intervjutiderna är ungefär lika långa och att frågorna är öppna samt att 

följdfrågor kan användas om det behövs (Ibid). Öppna frågor medför att det blir lättare för 

respondenten att tala fritt om sina erfarenheter (Dalen, 2008). Vid användandet av öppna 

frågor kan det dock ibland upplevas som svårt att utläsa vad som egentligen är respondentens 

svar på den ställda frågan och eftersom öppna frågor tillåter respondenten att tala fritt kan det 

leda till att respondenten kommer in på något som inte är relevant för studien (Ibid). För att 

försäkra oss om att vi transkriberat respondenternas intervjusvar korrekt valde vi att i 

efterhand kontakta respondenterna och låta dem ta del av intervjun. Detta för att få bekräftat 

att vi tolkat svaren rätt.  

2.3  URVAL 

Anledningen till att arbetsmotivation inom bankbranschen valdes är på grund av att det är en 

föränderlig bransch som präglats av oroligheter och kriser (Finansinspektionen, 2014). Detta 

har i sin tur påverkat bankanställdas motivation negativt (Dock, 2007 & Carlsson & Lisinski, 

2013). Därigenom uppstod ett intresse för att studera arbetsmotivation ur ett chefs- och 

medarbetarperspektiv. Valet av organisationen Handelsbanken grundades på ett 

bekvämlighetsurval då en av författarna arbetat inom banken (Trost, 1997). Detta underlättade 

tillgången till organisationen. 
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Den första kontakten skedde genom telefonkontakt med personalansvarige Peter Magnusson 

på huvudkontoret. Detta gjordes då vi ansåg att han var relevant för vår studie och en 

nyckelperson inom banken med ett brett kontaktnät. Vid telefonkontakten framfördes en 

önskan om att få intervjua honom men även andra chefer och medarbetare i Handelsbanken. 

Peter Magnusson valde att delta i studien och tilldelade oss sedan ytterligare en chef på 

huvudkontoret samt två chefer på två kundkontor i Stockholms innerstad. De två cheferna på 

kundkontoren valde sedan ut ett antal medarbetare till att delta i studien. Risken med att få 

hjälp med urvalet av nyckelpersoner som Peter Magnusson och cheferna på kundkontoren är 

att de i alltför stor utsträckning kan försöka styra urvalet i den riktning som passar 

organisationen (Trost, 1997). Ett försök att minimera den risken är att slumpmässigt välja ut 

vilka som ska delta i studien (Ibid). Detta bad vi Peter Magnusson att i största möjliga mån 

göra. Samma önskan uttrycktes även till de båda cheferna på kundkontoren.   

Urvalet till studien skedde genom ett så kallat snöbollsurval, vilket inte är generaliserbart 

(Starrin & Svensson, 1994). Detta då vi genom Peter Magnusson först fick kontakt med 

cheferna och därefter genom de två cheferna på kundkontoren fick kontakt med 

medarbetarna. Fördelen med bekvämligheturvalet och snöbollsurvalet är att det är enkelt 

(Hartman, 2004). Det är även en fördel när man har begränsat med tid och ekonomiska 

resurser (Ibid). Nackdelen är att vi inte haft någon kontroll över urvalet och spridningen av 

vilka respondenter som valts ut för studien (Ibid). Det kan innebära att man inte vet om 

respondenterna är representativa för studien. Då vi inte vill generalisera resultaten ansåg vi att 

bekvämlighetsurvalet och snöbollsurvalet ändå var möjligt (Ibid). 

De kontor som deltog var Handelsbankens kontor vid Östermalmstorg med 22 anställda varav 

fyra deltog i studien, samt det kontor som önskat att få vara anonymt, Parkkontoret med 15 

anställda där sex medarbetare intervjuades. Ingen särskild begränsning gjordes för vilka som 

kunde delta av medarbetarna på kontoren. De intervjuade medarbetarna bestod av både män 

och kvinnor, i olika åldrar vilket är positivt för variation i urvalet (Trost, 1997). Båda 

kontoren var tydliga med att de hade en hård arbetsbelastning och att det därför inte fanns 

möjlighet för oss att välja vilka respondenter som skulle intervjuas. 

Totalt intervjuades 12 personer, varav fyra chefer och åtta medarbetare. De två cheferna på 

huvudkontoret arbetar med personalfrågor och kompetensutveckling, de andra två cheferna på 

kundkontoren är verksamma som kontorschef och ställföreträdande kontorschef. 
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Intervjurespondenter: 

Huvudkontoret:   Intervjudatum: Intervjutid: 

Peter Magnusson, 54 år Personalchef 20-nov-14 60 minuter 

Olle Eksell, 57 år Chef för kompetensutveckling 20-nov-14 35 minuter 

    Östermalstorgskontor:    Datum: Intervjutid: 

Anna Zickert Söderström, 38 år Ställföreträdande kontorschef 20-nov-14 42 minuter 

Johan Howe, 47 år Placeringsrådgivare 21-nov-14 16 minuter 

Marianne Jonsson, 53 år Privatrådgivare 21-nov-14 18 minuter 

Johanna Hernebjörk, 23 år Privat- och företagsrådgivare 21-nov-14 16 minuter 

    "Parkkontoret":    Datum: Intervjutid: 

Chef, 50 år. Man Kontorschef 20-nov-14 28 minuter 

Medarbetare 1, 57 år. Kvinna Placeringsrådgivare 28-nov-14 17 minuter 

Medarbetare 2, 30 år. Man Företagsrådgivare 28-nov-14 20 minuter 

Medarbetare 3, 60 år. Kvinna Företagsrådgivare 28-nov-14 16 minuter 

Medarbetare 4, 25 år. Kvinna Privatrådgivare 28-nov-14 19 minuter 

Medarbetare 5, 25 år. Man Privatrådgivare 28-nov-14 17 minuter 

2.4  TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  

Studien började med att söka fram information om organisationen Handelsbanken. Detta 

gjordes för att få information och en uppfattning om hur organisationen ser ut. Samtidigt 

genomsöktes Södertörns högskolas bibliotek och Stockholms Stadsbibliotek efter litteratur 

som behandlar ämnet motivation. Detta gjordes för att få en uppfattning om vilken aspekt av 

motivation som var intressant för studien. Därefter utformades studiens syfte och de 

frågeställningar vi ville få besvarade. De teorier som valdes ut, informationen om 

Handelsbanken, studiens syfte och frågeställningarna låg till grund för de intervjufrågor som 

ställdes till respondenterna. Inför intervjuerna sammanställdes 13 frågor om motivation 

(bilaga 1 och 2). Det ställdes olika frågor till chefer och medarbetare.  

Via Handelsbankens hemsida sökte vi upp Peter Magnussons kontaktuppgifter. Första 

kontakten skedde via telefon där vi informerade honom om vår studie och framförde vårt 

önskemål om att få intervjua chefer och medarbetare inom Handelsbanken. Peter Magnusson 
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tackade ja till att delta i studien. Därefter skedde vår kontakt med honom bara via e-mail. 

Några dagar senare fick vi ett mail där han informerade oss om att han bokat in intervjuer med 

fyra chefer, varav en var med honom själv. Han bifogade även kontaktuppgifterna till 

respektive chef. Vi kontaktade cheferna via mail innan intervjuerna för att presentera oss 

själva och informera dem om syftet med studien.  

I studien använde vi oss av två olika intervjuguider, en till cheferna och en till medarbetarna 

(bilaga 1 och 2). Intervjuguiderna användes för att få struktur på intervjuerna och för att vara 

säkra på att alla frågor ställdes under intervjun (Trost, 1997). Det är viktigt att intervjuguiden 

innehåller relevanta frågor som täcker de viktigaste områdena för studien (Dalen, 2008). Vid 

utarbetandet av intervjufrågorna var det viktigt för oss att frågorna var av relevans för 

studiens syfte. Det var även viktigt att frågorna var tydliga och inte ledande för att undvika 

feltolkning och för att inte påverka respondenternas svar (Ibid). Innan intervjufrågorna 

ställdes småpratade vi lite om respondentens tjänst och huvudsakliga arbetsuppgifter. Detta 

gjordes för att respondenterna skulle mjukas upp och inte känna sig alltför spända eller 

nervösa. Därefter ställdes de 13 frågorna som alla hade koppling till arbetsmotivation. 

Platsen där intervjun genomförs är av stor betydelse (Olsson & Sörensen, 2011). Intervjuerna 

skedde i ett enskilt mötesrum på respektive respondents kontor. Vid valet av plats var vi fullt 

medvetna om att störningar kunde ske i form av telefoner och arbetskamrater. Men vi lät 

respondenterna bestämma platsen eftersom de var vänliga och avsatte tid för att delta i 

intervjuerna trots att de hade mycket att göra. Vi upplevde att det var en trygg miljö för 

respondenterna och att känna sig trygg i miljön är viktigt vid intervjuer (Trost, 1997). Detta 

för att den som blir intervjuad ska känna sig avslappnad (Ibid). 

Vi var båda med under samtliga intervjuer. En ställde frågor medan den andra iakttog och 

lyssnade. Ur intervjuarnas synvinkel kan det vara en fördel att vara två då det finns 

förutsättningar att göra en bättre intervju med större informationsmängd och förståelse (Trost, 

1997). Samtidigt kan respondenten känna sig i underläge med två intervjuare och det är därför 

viktigt att man har det i åtanke för att försöka undvika det (Ibid). Ingen av respondenterna var 

för oss bekanta sedan tidigare, vilket vi tror var en fördel för trovärdigheten då det underlättar 

för oss att vara objektiva (Olsson & Sörensen, 2011). Vår förmåga till objektivitet är en viktig 

komponent för att studien ska vara trovärdig (Ibid). 

Intervjuerna tog mellan 20-60 minuter att genomföra. Ingen av respondenterna bad om att se 

frågorna i förväg. Inga anteckningar fördes under intervjuerna utan istället spelades de in med 
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våra mobiltelefoner vilket gjorde det möjligt för oss att koncentrera oss på respondenternas 

svar. Vi fick genom inspelningarna också möjligheten att i efterhand vid transkriberingen 

upprepade gånger lyssna och utläsa vad respondenterna ordagrant sagt. En annan anledning 

till att anteckningar inte fördes var för att respondenterna inte skulle uppleva att vi inte 

lyssnade på dem. För oss var det viktigt att respondenterna skulle känna vår fulla 

uppmärksamhet. Enligt Trost (1997) är det viktigt att respektera att inte alla vill bli inspelade. 

Det är många som accepterar att bli inspelade men som blir hämmade och obekväma (Ibid). 

Ingen av respondenterna hade någon invändning mot att bli inspelade. Vi upplevde också att 

de flesta efter ett tag vande sig och kopplade bort att de blev inspelade. 

2.5  LITTERATURSÖKNING OCH SEKUNDÄRDATA 

De sekundärdata som använts i studien är litteratur och vetenskapliga artiklar om ämnet 

motivation samt information hämtad från hemsidor på internet. Insamlingen av data från 

litteratur och artiklar har gjorts för att få en ökad förståelse för det valda ämnet och om 

organisationen Handelsbanken som står i fokus. Sökningen av artiklar skedde via Södertörns 

högskolas bibliotek och deras databas SöderScholar. Vi har främst utgått ifrån att söka efter 

begreppet ”motivation” men även uttryck som innefattar ”work motivation”, ”employee 

motivation” och ”job motivation”. Litteraturen och artiklarna valdes ut på grund av den 

relevans och användbarhet vi ansåg de ha för studien. Detta då de har koppling till både 

motivation och arbetsmotivation. Det är viktigt att de källor som används är tillförlitliga och 

det är i allmänhet bättre att utgå ifrån nyare källor (Ejvegård, 2003). Vi anser att den litteratur 

som använts är tillförlitlig då dessa böcker är skrivna av författare som är väl insatta i ämnet. 

Vi har försökt använda nyare eller uppdaterad litteratur i studien för att öka tillförlitligheten. I 

ett försök att ytterligare öka och bekräfta tillförlitligheten i våra källor har vi jämfört vår valda 

litteratur med annan litteratur inom samma område.  

Informationen om Handelsbanken söktes fram via organisationens hemsida där årsredovisning 

och andra dokument finns tillgängliga för allmänheten. Vi kunde hitta information om 

Handelsbankens motivationsarbete och organisationens struktur. Vi har varit medvetna om att 

den information som hämtats från Handelsbankens hemsida kan vara till fördel för 

organisationen. Att dokumenten är offentliga kan även innebära att all information inte är 

utskrivna i dokumenten, vilket gjort att vi inte fått en lika bred uppfattning om deras 

motivationsarbete (Bryman & Bell, 2013). Vid användandet av information från internet är 

det även svårt att bedöma tillförlitligheten och värdet i dessa källor (Rienecker & Stray 
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Jørgensen, 2014).  När vi sökt information via hemsidor har vi därför beaktat detta och försökt 

förhålla oss kritiska till de källor som använts samt använt hemsidor som vi är bekanta med.   

2.6  KONFIDENTIALITET 

Konfidentialitet innebär att respondenterna inte ska kunna identifieras eller beskrivas på ett 

sådant sätt att de kan bli identifierade (Bell, 2006). För att behålla konfidentialiteten är det 

därför viktigt att inte sprida vidare den information man får fram vid datainsamlingen på ett 

sådant sätt att personer eller situationer kan kännas igen (Olsson & Sörensen, 2011). Det är 

extra viktigt vid kvalitativa intervjuer då intervjuaren och respondenten möts personligen 

vilket automatiskt leder till att intervjuaren blir medveten om vilken respondent som lämnat 

vilken information (Dalen, 2008). När man genomför en intervju är det viktigt att 

undersökningen görs på ett sådant sätt att den överensstämmer med ens egna etiska principer 

(Bell, 2006). Det är viktigt att hålla sina löften gentemot de som deltar i intervjun samt 

respekterar deras önskemål (Ibid). Ett av de två kontoren som deltog uttryckte en önskan om 

att deras åsikter skulle vara konfidentiella samt att de inte skulle figurerar med namn vid 

studiens presentation. Detta respekterades givetvis. Dock är vi medvetna om att en äkta 

identitet ger uppsatsen en starkare känsla av äkthet (Gillham, 2008). 

2.7  TILLFÖRLITLIGHET 

Vid kvalitativa studier finns det problem med generaliserbarheten av resultaten (Starrin & 

Svensson, 1994). Det är istället lämpligare att göra en bedömning om undersökningen är 

överförbar till andra liknande fall och i vilken utsträckning resultaten går att överföras (Ibid). 

För att öka möjligheten att överföra denna studies resultat till andra fall har vi försökt redovisa 

så detaljerad information som möjligt om studien och ha en så tydlig transparens som möjligt 

(Denscombe, 2009). Vi har försökt vara så transparenta som möjligt i tillvägaggångssättet för 

att öka tillförlitligheten i studien (Ibid).  

Förmågan till objektivitet är viktig för att studien ska bli tillförlitlig (Olsson & Sörensen, 

2011). Då en av oss arbetat inom Handelsbanken var det mycket viktigt för oss att gå in i 

denna studie så objektiva som möjligt för att inte påverka tillförlitligheten. Vid första 

kontakten med Handelsbanken klargjorde vi att vi bara ville intervjua för oss helt okända 

personer.  
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Vid kvalitativa intervjuer är trovärdigheten ett av de största problemen (Trost, 1997). Det är 

viktigt att kunna visa omgivningen att det finns trovärdighet i den insamlade data, både när 

det kommer till resultatet samt analysen. Det är även viktigt att data är insamlad på ett korrekt 

sätt och att den är relevant för den aktuella problemformuleringen (Ibid). En konkret fråga 

som ger ett visst svar i en situation men ett helt annat svar i en annan situation är inte 

tillförlitlig (Bell, 2006). Även trovärdigheten i studien minskar om man inte på något vis 

reflekterar över de etiska aspekterna (Trost, 1997). 

Det är viktigt att ha i åtanke att det finns ett antal faktorer som kan påverka respondentens 

svar vid en intervju. Den intervjuade kan till exempel nyligen ha sett ett tv-program eller 

nyligen varit med om en händelse som kan påverka hans eller hennes åsikter (Bell, 2006). Om 

man vid intervjutillfället ställer för många påståendefrågor blir trovärdigheten begränsad, då 

möjligheten är stor att man leder in respondenten på ett visst svar (Trost, 1997). Vi var därför 

väldigt noga med utformningen av frågorna. Målet var så neutrala frågor som möjligt, för att 

begränsa vår påverkan på respondenterna. Under intervjun tilläts respondenterna tala till 

punkt utan att bli avbrutna. Vi var även noga med att inte komma med instämmande 

kommentarer. Under intervjun kan det uppstå bestämda förväntningar mellan intervjuaren och 

respondenten vilket leder till att de som blir intervjuade beter sig och svarar på ett sätt som de 

tror att intervjuaren förväntar sig (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997). Detta leder till att 

respondenternas svar inte blir tillförlitliga (Ibid). I ett försök att förebygga detta småpratade vi 

med respondenterna innan intervjun startade för att få en avslappnad stämning. Vi nämnde 

även för respondenterna att det inte fanns något rätt eller fel svar på frågorna utan det viktiga 

var deras egna åsikter.  

För att öka trovärdigheten i studien kontaktade vi respondenterna en månad efter att 

intervjuerna genomförts för att låta de ta del av intervjumaterialet som skulle användas i 

studien. Att låta respondenterna ta del av tolkningen av svaren kallas respondentvalidering 

(Denscombe, 2009). Detta gjordes för att bekräfta att tolkningen av svaren var korrekt och det 

gav respondenterna en möjlighet att ge åsikter om hur deras svar tolkats (Ibid).  
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3.  TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras en grundläggande beskrivning av den teorietiska referensramen 

och tidigare forskning som använts för studien. De kommer ligga till grund för och kopplas 

till den insamlade empirin som tillsammans leder till en analys av studien. 

3.1  VAL AV TEORIER 

De teorier som använts i studien och som ligger till grund för analysen av den insamlade 

empirin är Frederick Herzbergs tvåfaktorteori, Victor H. Vrooms förväntansteori och 

målsättningsteorin som är väl etablerade teorier inom ämnet motivation. Herzbergs 

tvåfaktorteori har utvecklats från hans studier om vilka faktorer som är avgörande för 

anställdas motivation och arbetstillfredställelse (Hedegaard Hein, 2012). Vi har därför använt 

tvåfaktorteorin för att analysera de faktorer som anställda anser är motiverande. Vrooms 

förväntansteori försöker ge en förklaring till varför människor väljer att handla och bete sig på 

ett visst sätt (Vroom, 1964). Teorin fokuserar på motivationen på arbetsplatsen och har i 

denna studie använts för att analysera den bakomliggande motivationen hos de anställda. 

Målsättningsteorin anser att det är viktigt med tydliga mål för att skapa motivation hos de 

anställda (Locke & Latham, 2002). Att nå det uppsatta målet kan enligt teorin leda till 

tillfredställelse och skapa mer motivation hos de anställda (Ibid). Vi använder denna metod 

eftersom vi anser att det är intressant att se hur mål och motivation kan kopplas samman.  

3.2  DEFINTION AV MOTIVATION 

Motivation kan definieras på flera olika sätt och är beroende av vilket ämne motivationen 

syftar till (Hedegaard Hein, 2012). Det som definierar motivationen är även beroende av 

enskilda individers tolkning av motivation (Ibid). I allmänhet kan motivation förklaras utifrån 

yttre och inre krafter som påverkar människors beteende (Lantz & Friedrich, 2006). De inre 

krafterna antas vara biologiska och medfödda eller psykologiska som skapas av individen 

(Ibid). De yttre krafterna skapas utanför människan och kan förklaras av sociala aspekter 

(Ibid). Det är dessa krafter som påverkar och skapar människans handlingar, riktning och 

varaktighet i relation till vad personen vill åstadkomma. I Nationalencyklopedin förklaras 

motivation som en psykologisk term för de faktorer hos människan som väcker, formar och 

riktar beteendet mot olika mål (Öhman, 2014).  
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Denna studie har fokuserat på motivation i arbetslivet och motivationen har därför baserats på 

de arbetsförhållanden som råder på arbetsplatsen och medarbetarnas uppfattningar om 

arbetsmotivation. Enligt Pinder (2008) kan arbetsmotivation beskrivas som en uppsättning 

energiska krafter som har sitt ursprung både i en persons inre och yttre väsen, som initierar 

arbetsrelaterade beteenden, och som bestämmer dess form, riktning, intensitet och varaktighet. 

Det innefattar arbetsmiljön, de faktorer som motiverar medarbetarna i arbetet och som 

påverkar trivseln på arbetsplatsen. Det kan vara faktorer som skapas av individerna och 

organisationen men även faktorer som de anställda inte har någon påverkan över (Ibid). Detta 

har vi utgått ifrån när vi definierat motivationen och arbetsmotivationen för denna studie.  

3.3  HERZBERGS TVÅFAKTORTEORI  

Frederick Herzberg studerade arbetstillfredställelse i arbetslivet och menade att man måste dra 

en tydlig gräns mellan arbetssituation och arbetsinnehåll (Abrahamsson & Aarum Andersen, 

2005). Enligt Herzbergs forskning är trivsel i arbetslivet en funktion av i vilken grad man 

känner att ens behov blir uppfyllda på jobbet, det vill säga trivsel uppfattas som 

tillfredställelse av behov (Ibid). De förhållanden som orsakar en känsla av vantrivsel kopplas 

ofta samman med arbetssituationen och har inte så mycket att göra med själva arbetet i sig 

(Ibid). 

Enligt Herzbergs teori har individen konkreta behov av högre ordning som behöver bli 

tillfredställda, detta kallas motivationsfaktorer (Abrahamsson & Aarum Andersen, 2005). Om 

dessa faktorer är otillfredsställda leder det till motivation för att tillfredsställa behoven, 

därefter leder motivationen i sin tur leder till handling hos individen (Ibid). 

Herzbergs forskning ledde till att han identifierade 14 faktorer som framförallt påverkar 

medarbetarnas arbetstillfredställselse och motivation så pass mycket att de hade inverkan på 

deras beteende i arbetet (Hedegaard Hein, 2012). Dessa 14 faktorer delade han in under 

kategorierna motivationsfaktorer och hygienfaktorer (Ibid). 

Motivationsfaktorer (Herzberg, 1959): 

 Prestationer – Tillfredställelse i att utföra ett arbete, att lösa problem samt se resultatet 

av sitt arbete. 

 Erkännande – Känslan av att utfört ett arbete bra. 
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 Arbetet i sig själv – Att arbetsuppgiften är intressant och varierande. 

 Ansvar – Att känna ansvar och kontroll över sitt eget arbete samt över hur andra utför 

sitt arbete. 

 Befordran – Att få en högre ställning inom organisationen. 

 Utveckling – Möjlighet till utveckling och inlärning av ny kunskap. 

Förbättringar av motivationsfaktorerna kan öka motivationen, men de kan inte förhindra 

vantrivsel (Abrahamsson & Aarum Andersen, 2005). När en av motivationsfaktorerna är 

tillfredställda leder detta till mer behov av tillfredställelse av samma sak, man blir alltså 

motivation att prestera mer (Ibid). 

Hygienfaktorer (Herzberg, 1959): 

 Organisationens politik och administration – Organisationen i sin helhet. 

 Ledaren – Ledarens kompetens och egenskaper. 

 Arbetsförhållandena – Fysiska arbetsförhållanden och arbetsplatsens utformning. 

 Mellanmänskliga förhållanden – Relationer mellan medarbetare och chefer samt 

mellan kollegor. 

 Ekonomisk ersättning – Lön och andra ekonomiska belöningar. 

 Status – Inte formell status utan statussymboler. 

 Trygghet i arbetet – Skydd mot uppsägning. 

 Privatlivet – Trivsel på arbetet påverkas av ens privatliv. 
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FIGUR 1. HERZBERGS HYGIEN- OCH MOTIVATIONSFAKTORER (BOSMAN, 2011). 

Förbättringar i hygienfaktorerna kan förebygga och minska vantrivsel, men kan varken 

förbättra eller skapa motivation (Herzberg, 1959). Hygienfaktorerna har alltså ingen 

motiverande påverkan i arbetslivet (Ibid). 

För att skapa motivation i arbetet ska man fokusera på motivationsfaktorerna som är kopplade 

till arbetets innehåll och som påverkar tillfredställelsen i arbetet (Abrahamsson & Aarum 

Andersen, 2005). 

Enligt Herzbergs teori är motivation en inre drivkraft som ligger latent hos alla individer 

(Abrahamsson & Aarum Andersen, 2005). På lång sikt presterar människor bättre på 

arbetsplatsen om de drivs av den inre drivkraften, det är här motivationsfaktorerna kommer in 

(Ibid). Herzbergs tvåfaktorteori gör det enklare för ledningen att utveckla strategier för att 

förbättra de anställdas motivation (Eriksson-Zetterquist m.fl., 2012). 

3.4  VROOMS FÖRVÄNTANSTEORI 

Förväntansteorin kopplas ofta ihop med psykologen Victor H. Vroom (1932-), och hans 

arbete. Vroom inriktar sig på att beskriva de individuella faktorerna bakom anställdas 

motivation på arbetsplatsen och kan ge en tydlig vägledning om hur deras motivation kan 

ökas (McShane & Von Glinow, 2010).  
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Vroom föreslår att människors beteende och handlingar är baserade på att människor föredrar 

ett visst resultat över andra resultat, och att det finns en förväntan om att handlingen kommer 

att leda till ett önskat resultat (Vroom, 1964). Motivationen grundas därför på människors 

förväntade utdelning, förväntade tillfredställelse och resultatet från beteendet (Ibid) Teorin 

utgår ifrån att alla människor vill prestera för att uppnå uppsatta mål och att människor arbetar 

effektivare när resultatet av förväntningen är sammankopplat med värdet av resultat 

(McShane & Von Glinow, 2010). Människor är därför motiverade att uppnå det mål som ger 

den högsta utdelningen (Ibid).  

Det som avgör om en person känner sig motiverad är tre faktorer (Vroom, 1964): 

1. Expectancy – avser förväntan om att ens ansträngning (arbete) leder till en hög 

prestation.  

2. Instrumentality – avser förväntan om att ens prestationer leder till det uppsatta 

resultatet. 

3. Valence – avser hur resultatet från handlingen och beteendet värdesätts. 

Medarbetarnas motivation på arbetsplatsen påverkas av alla tre faktorer, om någon av 

faktorerna skulle försvagas så försvagas även den totala motivationen för medarbetarna 

(McShane & Von Glinow, 2010).   

 

FIGUR 2. FÖRVÄNTANSTEORIN (BAUER & ERDOGAN, 2009) 

Expectancy (förväntan) är en persons tro på den egna förmågan att utföra en handling, då 

människor själva bedömer om de har den kompetens som krävs för att uppnå det uppsatta 

målet (Miner, 2006). Om människor upplever att målet är för högt satt och det är bortom 

deras förmåga att kunna påverka det sjunker motivationen (Ibid). Det måste även finnas en tro 

om att man har en viss kontroll över det förväntade resultatet (Ibid). Resultatet är här 

avgörande av hur sannolikt det är att personen upplever att resultatet kan uppnås (Ibid).  
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Instrumentality (instrumentalitet) handlar om att en person kommer att få en belöning när 

prestationens förväntan uppfylls (Pinder, 2008). Belöningen kan vara en löneförhöjning, 

befordran, erkännande eller känslan av att ha presterat bra. Instrumentaliteten sjunker om alla 

prestationer får samma belöning (Ibid). Instrumentaliteten är en del av Valence då den är 

kopplad till en persons förväntningar om att handlingen och resultatet kommer leda till något 

positivt (Ibid).  

Valence (valens) är det värde en person fäster på belöningarna från ett resultat och baseras på 

personens behov, mål, värderingar samt källan till motivationen (Vroom, 1964). Valence är 

egentligen inte en verklig nivå av tillfredsställelse, det är istället den förväntade 

tillfredställelsen från ett visst resultat (Ibid). Valence anger den preferens man har när man 

väljer mellan två beteenden (Pinder, 2008). Vid positiv Valence föredras beteendet och vid 

negativ Valence representeras ett beteende som inte föredras (Ibid).  

Vroom lägger vikt vid att det är viktigt att skilja mellan Valence och värde (Vroom, 1964). En 

person kan föredra ett visst beteende eller resultat, men kan senare inse att det var av litet 

värde för honom/henne, detta trots försök att undvika det (Hedegaard Hein, 2012). Eftersom 

värdet upptäcks efter handlingen genomförts är det valencen som är av betydelse om en 

person kommer att handla eller inte (Ibid). 

3.5  MÅLSÄTTNINGSTEORIN 

Edwin Locke var en av dem som utvecklade målsättningsteorin (Eysenck, 2000). Han 

vidareutvecklade även teorin tillsammans med Gary P. Latham (Ibid). Mål har en djupgående 

inverkan på medarbetarnas beteende och prestationer i en organisation (Locke & Latham, 

2002). Avsikten att arbeta mot ett bestämt mål är en mycket viktig motivationsfaktor (Ibid). 

Uppsatta mål motiverar människor till att utveckla strategier som gör det möjligt för dem att 

prestera mot det tänkta målet (Locke & Latham, 1990). Att nå målet kan leda till 

tillfredställelse och ytterligare motivation, men misslyckas man kan det ge motsatt effekt som 

frustration och minskad motivation (Ibid). För att strävan efter att nå uppsatta mål ska 

resultera i så motiverade medarbetare som möjligt finns det enligt målsättningsteorin ett antal 

kriterier som ska uppfyllas (Locke & Latham, 2002). 

 



24 
 

Nedan är de kriterier som ska uppfyllas (Locke & Latham, 2002): 

 Målen ska vara så tydliga som möjligt så att medarbetarna förstår vad som krävs och 

förväntas av dem. 

 Målen ska vara utmanande men ändå realistiska. Här är det viktigt med en så bra balans 

som möjligt, då det motiverar medarbetarna att prestera mer. 

 Medarbetarna måste acceptera målen och vara villiga att försöka uppnå de. Accepteras 

inte målen kan det leda till motstånd och en stor risk att de inte uppnås. 

 Medarbetarna måste få feedback på sitt arbete och på så vis få hjälp med att närma sig 

målen. 

Att medarbetarna får vara delaktiga vid målsättningen kan upplevas mer motiverande än när 

målen sätts utan deras delaktighet (Locke & Latham, 2002). Det är viktigt att medarbetarna 

inte upplever målen som ett hot från organisationen och chefen, istället ska de uppleva dem 

som ett medel för att klargöra vad som förväntas av dem i sitt arbete (Locke & Latham, 

1990). Chefens roll är till för att hjälpa medarbetarna att nå de uppsatta målen (Ibid). Enligt 

målsättningsteorin är tydligt uppsatta mål i kombination med en närvarande chef nyckeln till 

ökad motivation och produktivitet (Ibid). 

3.6  KRITIK AV TEORIERNA 

Herzberg har fått kritik för den forskningsmetod han använde sig av när han samlade in data 

(Abrahamsson & Aarum Andersen, 2005). Kritikerna menar att man på förhand kan 

konstatera att han skulle komma fram till en tvåfaktorteori på grund av det sättet som 

undersökningen var utformad (Ibid). Kritikerna menar även att Herzberg i sin teori inte tagit 

tillräckligt med hänsyn till alla människor är olika och att de faktorer som leder till trivsel 

eller vantrivsel är olika för alla människor beroende på vem du frågar (Hedegaard Hein, 2012). 

Herzbergs antagande om att hygienfaktorerna och motivationsfaktorerna tillhör varsin skala 

har ifrågasatts (Ibid). Utifrån Herzbergs forskningresultat kan man utläsa ett mönster som 

visar att de två olika faktorerna fungerar olika i förhållande till arbetstillfredställelse och 

motivation, dock är forskningsresultatet inte helt entydligt vilket minskar tillförlitligheten 

(Ibid).  
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Kritiker har påpekat att det finns begreppsliga och metodologiska problem med 

förväntansteorin (Hedegaard Hein, 2012). Kritikerna anser att 1) modellen är för komplicerad 

för att användas vid mätning av motivation, 2) nyckelvariablernas prestation, insats och 

valence saknar konsistenta förklaringar och operationaliseringar, 3) det finns ingen validitet 

hos upprepade mätningar och 4) det finns inget stöd för beräkningarna (Ibid). Det empiriska 

stöd som skapats utifrån förväntansteorin är därför inte entydigt (Abrahamsson & Aarum 

Andersen, 2005). Vid upprepningar av studier utifrån förväntansteorin har det misslyckats 

med att upprepa de mätningsresultat som föreslagits vid tidigare studier (Ibid). Problemen 

med validiteten hos studierna visar de problem som finns med metoden gällande definitionen 

av studien och mätning (Ibid). Detta har gjort att många av de studier som stödjer 

förväntansteorin måste bemöta resultaten med viss skepsis (Ibid). 

Målsättningsteorin har kritiserats då externa förhållanden som kan komma att påverka den 

effekt målet har inte har beaktas i teorin (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  En del kritiker anser 

även att det finns studier som visat att antaganden tagna utifrån målsättningsteorin är 

problematiska (Ibid). Att ha alltför konkreta mål bidrar till att negativa effekter uppstår hos de 

anställda som bland annat prestationsångest (Latham & Locke, 2002). Teorin har även 

kritiserats av forskare på grund av att det inte görs någon skillnad mellan inre och yttre 

motivation (Gagné & Deci, 2005). De menar att motivation kommer från både inre och yttre 

egenskaper hos människan som måste beaktas, då enbart mål inte är en tillräcklig anledning 

för att skapa beteende eller handlingar (Ibid). Forskning har även visat att krävande mål haft 

en negativ effekt på arbetsplatsen (Jacobsen & Thorsvik, 2008). På grund av den konkurrens 

som kan uppstå mellan de anställda vid krav på att visa resultat, har vissa anställda inte velat 

hjälpa sina kollegor (Ibid). Istället har de velat hävda sig själva och velat visa att de är bättre 

än sina kollegor (Ibid). Det har även visat sig att anställda har en tendens att fuska för att 

uppfylla sina enskilda behov när det gäller måluppfyllelse där de inte överväger 

konsekvenserna av sitt handlande (Sitkin & Bies, 1994).   

3.7  TIDIGARE FORSKNING 

3.7.1  ARBETSMOTIVATION OCH HERZBERGS TVÅFAKTORTEORI 

Tidigare studier om arbetsmotivation har gjorts av bland annat Deborah B. Smith och Joel 

Shields (2013). Då de genom tidigare studier gjorda av andra forskare konstaterat att lönen 
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inte var den faktor som främst motiverar socialtjänstarbetare ville Smith och Shields med sin 

studie ta reda på vilka faktorer som framförallt motiverar och ger arbetsglädje. 

De använde sig av Herzbergs tvåfaktorteori som utgångspunkt för studien och de utgick från 

två hypoteser: 

1. Både hygienfaktorer och motivationsfaktorer har en positiv relation till 

jobbtillfredställelse. 

2. Motivationsfaktorerna har en större inverkan på jobbtillfredställelsen är 

hygienfaktorerna.  

De samlade in data från totalt 229 socialtjänstarbetare i Missouri. Dock blev urvalsstorleken 

för studien till slut 170 st. 

I studien kom de fram till att båda hypoteserna accepterades, det vill säga både 

hygienfaktorerna och motivationsfaktorerna var viktiga för att påverka jobbtillfredställelsen 

bland socialtjänstarbetare. De mest framstående faktorerna var erfarenhet och relationen till 

chefen (hygienfaktor) samt variation (motivationsfaktor) och kreativitet (motivationsfaktor), 

av dessa var sedan variation och kreativitet de klart starkaste faktorerna. 

Studien visade även att flexibilitet på jobbet, förmågan att själv bestämma över sitt arbete och 

positiva relationer till chefen har en större påverkan på jobbtillfredställelsen än lönen. Chefens 

beteende kan ha stort inflytande på motivationen då han eller hon till stor del kan påverka 

medarbetarens dagliga upplevelser på arbetsplatsen. Smith och Shields (2013) konstaterar 

efter sin studie att Herzbergs teori om motivation fortfarande är en relevant teori. 

3.7.2  ARBETSTILLFREDSTÄLLELSE, KÄNSLOMÄSSIG UTMATTNING 

OCH INRE MOTIVATION 

I en studie av Osman M. Karatepe och Mehmet Teinkus (2006) undersöktes effekterna av hur 

arbets- och familjekonflikter, känslomässig utmattning och inre motivation påverkar 

arbetsresultaten hos frontlinjeanställda. Studien fokuserade på de anställdas prestationer, 

arbetstillfredställelsen, och känslomässigt engagemang i detaljhandelsbanker. De valde 

frontlinjeanställda då de skiljer på deras arbetsroll och övriga anställdas roll. De som arbetar i 

frontlinjen har nämligen som uppgift att representera organisationen för utomstående kunder 

och de bidrar till att stärka bilden av organisationen samt förbättrar organisationens legitimitet. 
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De ansåg att motivationen är ett av de viktigaste personlighetsdragen för att ha framgångsrika 

anställda, och det är därför viktigt att förstå hur motivationen avhjälper den känslomässiga 

utmattningen hos de anställda.  

Deras hypotes var att höga arbetsprestationer leder till ökad trivsel, och för att bedöma detta 

samlade de in data från 23 olika banker i en stad i sydöstra Turkiet. Totalt ingick 450 

anställda i studien som fick besvara ett enkätformulär, av vilka 363 enkäter var användbara i 

studien.  

Studiens resultat visade att arbets- och familjekonflikterna ökade den känslomässiga 

utmattnigen och de minskade arbetsglädjen hos de anställda. Det visade sig att den 

känslomässiga utmattningen hade en negativ effekt på arbetstillfredställelsen. Även den inre 

motivationen visade sig ha en betydande negativ påverkan på den känslomässiga 

utmattningen.  

Dock hade arbets- och familjekonflikter ingen betydande effekt på de anställdas 

arbetsprestationer eller deras känslomässiga engagemang i organisationen. Resultaten visade 

istället att anställda som kände hög inre motivation även kände högre arbetstillfredställse, 

hade mer känslomässigt engagemang i organisationen och det påverkade arbetsprestationerna 

positivt. De resultat de fick fram gav därmed stöd till att arbetsprestationerna och 

arbetsglädjen har en positiv effekt på de ansällda känslomässiga engagemang i organisationen, 

och det leder till ökad trivsel. 
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4.  EMPIRI 

I detta kapitel ges en företagspresentation följt av studiens empiriska material insamlat från 

Handelsbanken och från intervjuerna.  

4.1  FÖRETAGSPRESENTATION  

4.1.1  HANDELSBANKEN 

Handelsbanken grundades 1871 under namnet Stockholms Handelsbank (Handelsbanken, 

2005). Bakom grundandet stod ett antal framträdande företag och personer från Stockholms 

näringsliv (Ibid). Redan från början var syftet med verksamheten att fokusera på vad de 

kallade ”den egentliga bankverksamheten”, det vill säga in- och utlåning (Ibid). De hade stor 

framgång och redan efter ett par år var Handelsbanken en av de ledande affärsbankerna i 

landet (Handelsbanken, 2013). Under början av 1900-talet expanderade de genom 

sammanslagningar med andra banker och öppnande fler kontor runtom i Sverige 

(Handelsbanken, 2005). De ändrade även namn från Stockholms Handelsbank till Svenska 

Handelsbanken (Ibid). Idag går banken under ledning av Pär Boman, VD för huvudkontoret i 

Stockholm, sedan 2006 (Handelsbanken, 2013).  

Handelsbanken erbjuder traditionella och specialiserade banktjänster inom områden som 

pension, försäkringar, fonder och andra placeringar till både företag och privatpersoner 

(Handelsbanken, 2013). De är en av Nordens ledande banker och de har lansomfattande 

kontorsnät i länder som Storbritannien och Nederländerna (Handelsbanken, 2005). I Sverige 

har Handelsbanken en stark position på marknaden (Handelsbanken, 2013). De har även 

internationell verksamhet i övriga världen med 810 kontor i 24 olika länder och cirka 11 500 

anställda (Ibid). I Handelsbankens koncern ingår förutom den direkta verksamheten även 

Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv, SPP, Stadshypotek och Stadshypotek 

Bank (Ibid).  

4.2  DECENTRALISERING 

Handelsbanken har ett decentraliserat arbetssätt med en stark lokal förankring genom 

landsomfattande kontorsnät och en strävan efter långsiktighet i sina kundrelationer 

(Handelsbanken, 2013). Grundtanken med den decentraliserade organisationsstrukturen och 
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dess arbetssätt är uppfattningen att det är de lokala kontoren och inte de centrala enheterna 

som ska ha ansvar för enskilda kunder (Wallander, 2002). Banken har arbetat med den 

decentraliserade modellen sedan 1970-talet (Ibid).  

Decentraliseringen infördes av Jan Wallander då han rekryterades som ny VD för 

Handelsbanken 1973 (Wallander, 2002). Han genomförde ett antal nya idéer och förändrade 

Handelsbanken från grunden genom att införa decentralisering i organisationen (Ibid). Den 

tidigare mycket starka centraliseringen inom banken var uppbyggd på tron att ju högre upp i 

organisationen besluten togs desto mer kvalificerade beslut kunde tas (Ibid). De menade även 

att ju fler beslutsfattare som deltog, desto bättre blev resultatet, men problemet med 

centraliseringen var att den bidrog till att det tog lång tid innan ett beslut fattades och kunden 

fick besked (Ibid). 

Från och med Wallanders tid har Handelsbanken utvecklat en stark företagskultur för hur 

arbetet i banken ska bedrivas (Wallander, 2002). Den decentraliserade arbetsmodellen som 

tillämpas har varit framgångsrikt och använts under många år (Handelsbanken, 2013). Banken 

ser relationen till de anställda som långsiktig och dessutom med en stark tro på den enskilda 

individens vilja och förmåga att ta ansvar, vilket utgör grunden i bankens företagskultur (Ibid). 

Alla människor har olika behov och kapacitet i sitt yrke anser Handelsbanken, samt att det är 

viktigt att som arbetsgivare kunna ge de anställda rätt förutsättningar för att utvecklas och 

samtidigt bidra till bankens framgång (Ibid). 

För banken är det viktigt med lokal närvaro och att vara tillgänglig för kunderna 

(Handelsbanken, 2013). Alla affärsbeslut som tas för den enskilda kunden tas på det lokala 

bankkontoret eller så nära kunden som möjligt (Ibid). Varje kontor har en kontorschef som 

har det yttersta ansvaret för alla bankaffärer som sker i det lokala området (Wallander, 2002). 

Anledningen till att Handelsbanken ger sina lokala kontor så hög grad av självbestämmande 

är för att de är övertygade om att de som sitter närmast kunden också är de som kan fatta de 

klokaste besluten både för banken men även kunden (Ibid). Kontorens självständighet ger en 

stark lokal förankring vilket leder till att kontoren får en bra kännedom om den lokala 

markanden och efterfrågan (Handelsbanken, 2013).  

4.3  OKTOGONEN 

Oktogonen är en vinstandelsstiftelse för de anställda inom Handelsbanken och grundades 

under Jan Wallanders tid som Verkställande direktör (Handelsbanken, 2013). 
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Vinstandelssystemet är baserat på bankens centrala mål, som är att uppnå högre lönsamhet än 

genomsnittet hos konkurrenterna (Wallander, 2002). Varje år banken uppnår målet görs en 

avsättning till Oktogonen (Ibid). Avsättningen är lika för alla medarbetare oavsett lön eller 

position (Ibid). Medlen investeras i Handelsbankens aktier och utbetalning sker när man går i 

pension (Handelsbanken, 2013) Handelsbanken ser Oktogonen som ett sätt att förstärka 

företagskulturen (Ibid). Stiftelsen är ett medel för att de anställdas intressen ska 

överensstämma med organisationens mål, som bland annat är lönsamhet och 

konstradseffektivitet (Wallander, 2002).  

Wallander ansåg att det var rimligt att de anställda skulle få inflytande i banken genom att bli 

delägare i organisationen (Wallander, 2002). Eftersom förhållandena som alla anställda 

arbetade under i banken var så lika ansåg Wallander att en del av resultatet skulle gå till de 

anställda som gjort en extra arbetsinsats i organisationen (Ibid).  Oktogonen är alltså inte till 

för att uppmuntra individuella ansträngningar, istället används ordet skälighet som orsak till 

den och gör de anställda en insats utöver det vanliga är det skäligt att de ska få ta del av 

resultatet (Ibid). Banken beskriver synen på relationen mellan anställda och ledning genom 

ömsesidig tilltro och respekt (Handelsbanken, 2013). Oktogonen ses som ett utflöde av denna 

syn på och ett sätt att styrka den relationen (Wallander, 2002). 

4.4  INTERVJUER 

4.4.1  ORGANISATIONENS MOTIVATIONSARBETE 

HR- & Kontorschefer 

Handelsbanken som organisation har en stor utpräglad tro på individen. Man tror att individen 

både vill och kan göra väldigt bra ifrån sig. Därför har organisationen en decentraliserad 

uppbyggnad där varje individ får ta mycket eget ansvar och får tillåtelse att utvecklas. Detta är 

viktigt för motivationen menar en av HR-cheferna, då han även refererar till organisationens 

mål och medel (bilaga 3). Den andra HR-chefen samt en av kontorscheferna är även av 

samma åsikt. Den andra kontorschefen anser att eget ansvar, tillit och tilltro till medarbetarna 

är viktigt för motivationen och menar att Handelsbanken har valt decentralisering som ett 

medel att uppnå en väl fungerande rörlig intern arbetsmarknad och sundare organisation där 

man utnyttjar allas kompetens.  
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Handelsbanken jobbar med en arbetsprocess som kallas Hjulet, det är en process över hur 

utveckling ska ske under ett verksamhetsår. Det börjar med att man på en avdelning/kontor 

gör en verksamhetsplan med gemensamma mål för nästa år. Efter det så har man personliga 

utvecklingssamtal, så kallade PLUS samtal, med varje medarbetare där man gör upp en 

individuell handlingsplan med individuellt uppsatta mål som sedan följs upp under året. I 

slutet av året har man sedan ett årligt lönesamtal. De båda HR-cheferna menar att hjulet som 

process är en möjlighet för medarbetarna att vara med och påverka sitt arbete och sin 

utveckling vilket i sig leder till ökad motivation. 

Medarbetare 

Samtliga medarbetare har en positiv inställning till decentraliseringen i Handelsbanken. De 

anser att decentraliseringen har en positiv påverkan på deras motivation i arbetet. Det som 

driver medarbetarna mest är det egna ansvaret och att de får och möjligheten att fatta egna 

beslut. Det förtroende de får från banken gör att de blir motiverad i arbete, anser två 

medarbetare. En medarbetare tycker även att det är en trygghet att veta att beslut snabbt kan 

fattas på de lokala kontoren och på så sätt kan snabba beslut ges till kunderna. Enligt 

majoriteten av medarbetare är det också viktigt att veta vilka riktlinjer och mål organisationen 

har så att de vet åt vilket håll de ska arbeta samt att de arbetar på rätt sätt för att känna sig 

motiverade i arbetet.  

4.4.2  CHEFENS ROLL 

HR- & Kontorschefer 

För samtliga chefer innebär motivation att man har glädjen och drivkraften att göra något 

framåt både i arbetslivet och i privatlivet. En av kontorscheferna menar att motivation är 

grunden för det vi åstadkommer i vårt liv. Utan motivation är det svårt att tycka det är kul på 

jobbet. För att skapa motivation är samtliga HR- och kontorschefer överens om att det är 

viktigt att man som chef har tydliga riktlinjer och mål så att medarbetarna vet hur och i vilken 

riktning de ska arbeta. En av kontorscheferna menar att det för de anställda är en trygghet att 

veta hur saker fungerar och hur man jobbar på kontoret. Dock menar båda HR-cheferna att det 

är viktigt att man som chef inte ger alltför mycket kommandon om hur arbetet ska gå till. 

Istället ska man för motivationens skull, i stor utsträckning låta medarbetarna själva arbeta 

mot det utsatta målet på det vis som bäst fungerar för dem. HR-cheferna är även överens om 

att chefens uppgift är att skapa förutsättningar för medarbetarna att hitta sin motivation, ta 
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eget ansvar och själva agera mot målet. Kontorscheferna samt en av HR-cheferna anser att det 

är viktigt att chefen är närvarande och ser sina medarbetare. De poängterar även vikten av att 

ge dem feedback och beröm vid bra prestationer då detta är något alla individer har behov av. 

"Jag tror att alla människor har ett behov av att bli sedda och uppmärksammade när det gjort 

ett bra jobb" – Chef 4 

De båda HR-cheferna samt en av kontorscheferna tycker det är viktigt att chefen känner sina 

medarbetare samt deras arbetssätt och utformar arbetsuppgifterna utefter varje individs 

förutsättningar för att på så vis motivera och ta vara på allas kompetens. Samtliga chefer anser 

att det är viktigt för motivationen att relationen mellan chefen och medarbetaren präglas av 

tillit, förtroende för sina medarbetare och eget ansvar. De båda HR-cheferna anser även att det 

är viktigt att hela tiden ligga i framkant när det kommer till utveckling och förbättring av 

ledarskapsrollen, detta då det har stor påverkan på medarbetarnas motivation. 

Medarbetare 

Att få feedback och stöd från sin chef är det viktigaste chefen kan göra för motivationen, 

anser samtliga medarbetare. Det innebär att bra prestationer uppmärksammas och att man 

känner sig trygg i att kunna prata med chefen om det som sker på arbetsplatsen. Att få beröm 

ger en självförtroende och man känner sig mer motiverad i sitt arbete. Samtliga medarbetare 

anser även att eget ansvar och att kunna vara med och påverka sin arbetssituation, samtidigt 

som man vet att man har stöd från sin chef gör de känner sig motiverade i arbetet. Enligt tre 

medarbetare är det viktigt att kunna säga sin åsikt för att känna sig motiverad. Majoriteten 

anser att de kan framföra sina idéer och även att de får gehör från sin chef. En medarbetare 

poängterar dock att det borde vara lättare att få igenom sina förslag på grund av 

decentraliseringen. En medarbetare anser att generellt blir man för lite motiverad av sina 

chefer i Handelsbanken.  

Majoriteten av medarbetarna anser att brister hos chefen gör att motivationen försvinner och 

man blir mindre benägen att göra det lilla extra i arbetet. Att aldrig få höra positiv feedback 

eller beröm, utan bara höra negativa saker, leder till en dålig stämning på arbetsplatsen. Det 

blir även svårt för de anställda att arbeta om chefen styr för mycket. 

 

 



33 
 

4.4.3 ARBESTMILJÖ OCH GEMENSKAP 

HR- & Kontorschefer 

Gemenskap på arbetsplatsen är viktigt för motivationen anser samtliga chefer. Har du en bra 

gemenskap på arbetsplatsen får du automatiskt en bra stämning menar en av kontorscheferna. 

Det är även viktigt att ha ett arbetsklimat där de anställda känner att de vill och kan framföra 

sina idéer. Den andra kontorschefen anser att en stor del av ansvaret för att skapa en bra 

arbetsmiljö ligger på chefen. Skapandet av teamkänsla är främst chefens ansvar men det är 

även viktigt att medarbetarna hjälper till. En av HR-cheferna menar att bra stämning och 

gemenskap på en arbetsplats är en av grundpelarna när det kommer till trivsel bland de 

anställda. Det är även viktigt att man har en miljö på arbetsplatsen där man känner trygghet 

och delaktighet. Den andra HR-chefen är inne på samma spår och menar att delaktighet och 

bra stämning leder till ökad motivation. För alla fyra chefer är det viktigt att man trivs med 

sina kollegor. 

Handelsbanken har en arbetsmiljögenomgång en gång om året där man tittar på hur de 

anställda mår. De anställda får då en enkät med ett antal frågor som de ska besvara.  Frågorna 

handlar om allt från arbetsmiljön, trivsel, motivation till om det är stressigt och om det finns 

förtroende för chefen. Dessa frågor utvärderas sedan för att se vad inom organisationen som 

behövs förbättras. En HR-chef och kontorschef menar att arbetsmiljögenomgången är ett 

viktigt moment då det ger de anställda en känsla av delaktighet och även möjligheten att 

förmedla missnöje. 

Medarbetare 

Enligt samtliga medarbetare är att det är viktigt att ha en trivsam arbetsmiljö för att känna sig 

motiverad i sitt arbete. Det är viktigt att ha en bra relation till sina kollegor och att känna 

gemenskap. Gemenskapen är en förutsättning för att arbetet ska fungera och den lyfter 

samarbetet på arbetsplatsen. En medarbetare poängterar att inte trivas på sin arbetsplats och 

att inte känna sig som en del av gemenskapen skulle påverka hur motiverad man känner sig 

att gå till arbetet. När kollegorna inte har en bra relation till varandra påverkar det 

organisationens resultat, gruppen och en själv negativt enligt en medarbetare. Det är även 

viktigt att man respekterar varandra, att man känner att man kan säga sina åsikt och att ens 

medarbetare lyssnar ens åsikter anser en annan medarbetare. 
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Det som kan påverka samarbetet mellan kollegorna är stress. Hälften av medarbetarna anser 

också att stressen försvagar motivationen. Stress kommer ifrån att det blir för mycket att göra 

på samma gång och det kan påverka ens arbete. Stressen kan spila över på ens kollegor och 

påverka gemenskapen och arbestmiljön negativt.  

4.4.4 UTVECKLING OCH UTBILDNING 

HR- & Kontorschefer 

Utvecklingsmöjligheterna inom Handelsbanken är stora anser samtliga chefer. Organisationen 

erbjuder flera olika internutbildningar, det gäller bara att ha drivet och viljan att utvecklas 

menar en av HR-cheferna. Inom Handelsbanken finns det ingen utstakad karriärväg uppåt 

menar en kontorschef, utan man uppmuntras ofta att prova på olika områden och avdelningar 

inom banken vilket medför utveckling och erfarenhet. Inom handelsbanken jobbar man med 

konkret kompetensutveckling och banken är känd för en intern utveckling där man nästan 

bara anställer folk i ung ålder för att de sedan ska utvecklas och klättra inom banken. De båda 

HR-cheferna menar att det är chefen som är ansvarig för att driva på medarbetarna så att de 

utvecklas i sitt jobb. Det är därför den individuella handlingsplanen som görs upp för var och 

en av medarbetarna varje år är så viktig menar en av HR-cheferna. I den planen bestämmer 

man vilket mål och vilken utveckling man vill uppnå nästkommande år och hur man ska ta sig 

dit. 

Medarbetare 

I Handelsbanken finns det flera vägar att gå när det gäller den individuella utvecklingen i 

organisationen. Hälften av medarbetarna upplever att det vill utvecklas i organisationen. För 

en medarbetare är även utvecklingsmöjligheten det största drivet och motivationen sett ur ett 

längre perspektiv. Dock upplever tre medarbetare att det inte är någon som driver på dem att 

utvecklas, utan det är upp till en själv att ta tag i det. Två av dessa medarbetare skulle vilja att 

chefen uppmuntrade och coachade de anställda mer genom att komma med förslag på 

utbildningar och ge möjligheten att testa olika arbetsuppgifter. Att uppmuntras att utvecklas 

och bara att veta att möjligheten finns är viktigt för motivationen anser ändå majoriteten av 

medarbetarna, även om de nödvändigtvis inte vill utbilda sig. Två andra medarbetare som inte 

ser att det finns några utvecklingsmöjligheter för de genom utbildningar, ser 

utvecklingsmöjligheter genom det dagliga arbetet istället. Enligt tre medarbetare är det 

chefens ansvar att motivera de anställda genom att presentera utvecklingsmöjligheter och 
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belöna bra prestationer. De anser att man känner att man har den komptens som krävs för att 

utföra sina arbetsuppgifter och är framgångsrik i sitt arbete är viktigt för motivationen. 

4.4.5 LÖN OCH FÖRMÅNER 

HR- & Kontorschefer 

När det kommer till Handelsbankens vinstdelningssystem Oktogonen och dess påverkan på 

motivationen är alla fyra chefer överens om att det beror på hur gammal man är och hur länge 

man arbetat inom banken. Är du ung är Oktogonen kanske inte en av de mer betydelsefulla 

motivationsfaktorerna, då du med största sannolikhet är mer intresserad av den lönen du får 

just då. Men ju äldre du blir och ju längre du jobbat inom banken desto mer motiverande blir 

den antagligen då du dels har en större summa kopplat till den samt att du snart får ta del av 

den. En HR-chef menar att Oktogonen möjligtvis kan motiverar även de yngre i det avseendet 

att Oktogonen bara i princip investerar i Handelsbankensaktier vilket innebär att medarbetarna 

blir aktiva delägare. Majoriten av cheferna nämnde att det är viktigt att man är tillfreds med 

sin lön för att det ska kännas meningsfullt att gå till jobbet, dock var de alla överens om att 

lönen inte har en betydande inverkan på arbetsmotivationen. 

Medarbetare 

Oktogonen upplevs av en majoritet av medarbetarna som mer motiverande för de som är äldre 

och som har närmare till sin pension, än för yngre medarbetare. En medarbetare anser ändå att 

Oktogonen kan bidra till att motivera anställda att stanna kvar i banken en längre tid eftersom 

den ökar varje år. En annan medarbetare tror även att Oktogonen kan motivera en att prestera 

bra då man vet att om man gör ett bra jobb och när det går bra för Handelsbanken kommer 

man att få ta del av framgången i form av utdelning. 

När medarbetarna tillfrågades vad motivation innebär för de och vad som motiverar de i 

arbetet, nämnde en majoritet att motivation kommer från lönen. När man gör bra ifrån sig 

syns det på lönen och det ses som ett bevis på att man lyckats bra i sitt arbete anser tre 

medarbetare. En löneförhöjning bidrar till att man gör extra på arbetsplatsen. Majoriteten 

anser även att lönen är viktigt för att kunna öka deras motivation, men samtidigt kan en dålig 

löneutveckling göra att motivationen försvagas.  

En medarbetare anser även att andra belöningar som inte har med arbetet att göra, bidrar till 

att öka motivationen i arbetet. Att arrangera fester, middag eller när kontoren bjuder på något 
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för att fira bra prestationer visar att medarbetarna uppskattas. Utan belöning eller erkännande 

för ens prestationer försvinner motivationen som enligt alla medarbetare är viktigt för att man 

ska prestera och göra det lilla extra på arbestplatsen. 
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5. ANALYS 

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet utifrån den teoretiska referensramen. 

 

Empirin visar att Handelsbanken som organisation har en stor utpräglad tro på individen. 

Organisationen har en decentraliserad uppbyggnad där varje individ får ta mycket eget ansvar 

och får tillåtelse att utvecklas, vilket anses vara viktigt för motivationen. Enligt medarbetarna 

är eget ansvar och möjligheten att fatta egna beslut något som driver dem i sitt arbete. Detta 

stöds av Herzbergs tvåfaktorteori som menar att ansvar utgör en motivationsfaktor. Genom 

den decentraliserade uppbyggnaden får medarbetarna mer ansvar och förtroende från 

organisationen, det ger dem en känsla av tillfredställelse och driver dem att behålla eller utöka 

sitt ansvarsområde. Genom en decentraliserad uppbyggnad motiverar Handelsbanken sina 

medarbetare till bättre prestationer och kan på så vis utnyttja kompetensen inom 

organisationen fullt ut.  

Enligt målsättningsteorin är avsikten att arbeta mot ett bestämt mål en viktig 

motivationsfaktor. Genom tydligt uppsatta mål utvecklar medarbetare ett arbetssätt som de 

anser lämpligast för att uppnå målen. Målsättningsteorin får stöd av empirin där både cheferna 

och medarbetarna anser att tydliga mål är motiverande då det ger en klarhet i hur och i vilken 

riktning de ska arbeta. I Handelsbanken sätts både de gemensamma målen för 

kontoret/avdelningen och de individuella målen för varje medarbetare inför nästa år i en 

arbetsprocess som heter Hjulet. I denna arbetsprocess är både medarbetarna och cheferna 

delaktiga, vilket kan upplevas som mer motiverande för medarbetarna än när bara cheferna 

bestämmer. För att strävan att nå uppsatta mål ska resultera i så motiverade medarbetare som 

möjligt finns det enligt målsättningsteorin ett antal kriterier som ska uppfyllas. Utifrån 

empirin går det att se att tydliga mål uppskattas av chefer och medarbetare. För cheferna är 

det viktigt att försöka sätta upp tydliga och så individuellt utformade mål som möjligt. Då 

chefer och medarbetare tillsammans sätter målen sker en acceptans av målen från 

medarbetarna. Genom de återkommande utvecklingssamtalen får medarbetarna även feedback 

från cheferna 

Empirin visar att samtliga chefer och medarbetare anser att det för motivationen är viktigt att 

chefen är närvarande och ser sina medarbetare samt ger dem feedback och beröm vid bra 

prestationer. Detta ökar medarbetarnas självförtroende på arbetsplatsen och ger dem en ökad 
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känsla av stöd från chefen. Om chefen saknar egenskapen att ge feedback resulterar det i dålig 

stämning på arbetsplatsen. Behovet av feedback och erkännande kan kopplas till 

förväntansteorin. Alla människor vill prestera för att nå uppsatta mål. Om medarbetarna har 

en tro på att deras arbete leder till en bra prestation och även en förväntan om att prestationen 

blir belönad på ett sätt som är värdefullt för dem, genererar detta i ökad motivation hos var 

och en av medarbetarna. Precis som majoriteten av cheferna ansåg är det därför viktigt att 

chefen känner sina medarbetare, deras arbetssätt och utformar arbetsuppgifterna utefter varje 

individs egna förutsättningar. Detta så att deras fulla komptetens utnyttjas och så att de kan 

jobba på det vis som passar dem bäst och därmed ge dem en tro på att de kan klara uppgiften. 

Samtliga chefer ansåg även att det är viktigt för motivationen att relationen mellan chefen och 

medarbetarna präglas av tillit, förtroende och eget ansvar. För medarbetarna på 

Handelsbanken är feedback och beröm från chefen en värdefull belöning som de förväntar sig 

vid bra prestationer. Att belöningen är värdefull och uppnåelig motiverar medarbetarna att 

prestera det lilla extra på arbetsplatsen. 

Både chefer och medarbetare var överens om att en bra arbetsmiljö och bra gemenskap på 

arbetsplatsen är viktigt för motivationen. Dålig gemenskap kan påverka medarbetarna negativt 

vilket gör att de inte trivs på arbetsplatsen och därmed känner sig mindre motiverade att gå till 

sitt arbete. Att gemenskap påverkar motivationen motsägs av Herzberg och hans 

tvåfaktorteori som menar att både relationerna mellan medarbetare och chefer sinsemellan, 

samt arbetsmiljön är hygienfaktorer som bara påverkar trivseln på arbetsplatsen. 

Att känna delaktighet på arbetsplatsen samt känna att man kan framföra sina åsikter och få 

gehör för dem är viktigt för både cheferna och medarbetarna. Herzberg anser att kunna 

påverka (delaktighet) och känna kontroll över sitt eget arbete är en motivationsfaktor. Genom 

decentraliseringen, Hjulet och den årliga arbetsmiljögenomgången arbetar Handelsbanken 

aktivt med att låta medarbetarna vara delaktiga och framföra sina åsikter. 

Cheferna och medarbetarna har en gemensam uppfattning om att möjligheten till utveckling 

inom organisationen är viktig för motivationen. Det får stöd av Herzbergs teori då utveckling 

utgör en motivationsfaktor. Utvecklingen främjas av att Handelsbanken arbetar mycket med 

kompetensutveckling och har en intern arbetsmarknad vars syfte är att ge de anställda 

förutsättningarna till utveckling och göra karriär inom organisationen. För att främja 

motivationen hos flera medarbetare är det tänkbart att organisationen ger olika möjligheter till 

utveckling vilket får stöd i Herzbergs teori som menar att motivationen påverkar 
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arbetsprestationerna positivt. Däremot har alla medarbetare inte ett driv att klättra i 

organisationen. Det är troligt att organisationen är medveten om detta och därför erbjuder 

utvecklingsmöjligheter för att både röra sig i sidled samt för att klättra uppåt i organisationen. 

Att banken inriktar sig på att anställa yngre personal är för att de förväntar sig att de kommer 

stanna i banken i flera år. För att försöka få personalen att stanna i banken är utveckling en bra 

motivationsfaktor då det ger medarbetarna något att sträva efter redan från början. Banken 

uppmuntrar till utveckling och det är troligt att motivationen till att utvecklas skapas tidigt. 

Empirin visar att medarbetarna och cheferna är av olika åsikt angående den betydelse lönen 

har för motivationen. Majoriteten av medarbetarna ansåg att lönen är en viktig faktor för att 

höja motivationen i arbetet och för att öka prestationerna. Förväntansteorin menar att lönen 

utgör den belöning medarbetarna förväntar sig för sitt arbete. När lönen överensstämmer med 

vad de förväntar sig och anser förtjäna kommer de att motiveras att prestera bättre. Det därför 

troligt att medarbetare som strävar efter en löneförhöjning kommer att känna sig motiverade 

att arbeta effektivare, så att det förväntade värdet i belöningen stämmer överrens med 

löneförhöjningen. Medarbetarna ser lönen som ett bevis på att de presterat bra i sitt arbete och 

ett sätt att få uppskattning för sina prestationer. När de däremot inte upplever sig få en skälig 

lön kan det leda till att motivationen försämras och prestationerna minskar enligt 

förväntansteorin. Detta sker eftersom belöning och resultat inte stämmer överrens.   

Herzbergs teori motsätter sig att lönen är en motiverande faktor. Cheferna ger stöd åt det 

eftersom de anser att lönen inte har någon betydande påverkan på motivationen på 

arbetsplatsen. Lönen utgör en av Herzbergs hygienfaktorer. Teorin menar att lönen endast kan 

motverka vantrivsel och därmed inte få medarbetarna att prestera bättre. Enligt Herzberg är 

istället erkännande en motivationsfaktor. Att medarbetarnas prestationer uppmärksammas 

genom belöningar på kontoret eller genom middagar upplevs som ett erkännande att de gjort 

ett bra arbete. Medarbetare som får erkännande för sitt arbete, blir medvetna om att bra 

prestationer resulterar i något positivt och motivera dem till att prestera bättre i framtiden. 

Samtliga medarbetare uppgav att brist på erkännande leder till att motivationen försvinner 

vilket får stöd från Herzbergs teori.  

Oktogonen upplevs vara motiverande beroende på vart i livet man befinner sig. Samtliga 

medarbetare och chefer är överrens om att den är mer motiverande för de äldre medarbetarna 

än för de yngre medarbetarna. Oktogonen är en ekonomisk belöning och utgör precis som 

lönen en av Herzbergs hygienfaktorer. Att den upplevs vara mer motiverande för de äldre kan 
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tänkas bero på att man då har närmare till pension och kommer få ta del av ersättningen i en 

närmare framtid. Medarbetarna blir mer med medvetna om Oktogonen och eftersom 

Oktogonavsättningen är sammankopplad med organisationens framgång motiveras dem till 

bättre prestationer. Det motiverar medarbetarna att bidra till organisationens framgång då 

avsättningen blir högre när organisationen har goda resultat.   

Empirin visar att medarbetarnas uppfattning om vilka faktorer som påverkar motivationen och 

arbetsprestationerna består av både hygien- och motivationsfaktorerna. Det kan kopplas till 

Smith och Shields studie om Herzberg och arbetsmotivation. Studien visar att både hygien- 

och motivationsfaktorerna är viktiga för arbetstillfredställelsen hos de anställda. Både 

medarbetarna och cheferna ansåg att chefen samt eget ansvar hade en stor påverkan på 

motivationen.  Att chefen har en stor påverkan över arbetstillfredställelsen kan tänkas bero på 

att chefen har ett stort inflytande över det dagliga arbetet. Chefen kan skapa en trivsam 

arbetsplats genom att finnas närvarande och uppmärksamma sina medarbetare. När chefen 

inte gör det får medarbetarna inget erkännande eller feedback för sitt arbete och det minskar 

motivationen och arbetstillfredställelsen.   

Medarbetarna och cheferna anser att trivseln påverkar motivationen och arbetsprestationerna. 

Anställda som känner hög inre motivation känner även mer arbetstillfredställelse och mer 

känslomässigt engagemang i organisationen, enligt Karatepe och Teinkus studie. Att 

organisationen arbetar mycket för att ha motiverade medarbetare kan därför bero på att 

medarbetarna engagerar sig mer i organisationen. Det påverkar arbetsprestationerna positivt 

och gynnar Handelsbankens framgångar.  
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6. SLUTDISKUSSION 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser. Kapitlet avslutas med egna reflektioner och 

förslag till fortsatt forskning. 

6.1  SLUTSATSER 

Denna studies syfte var att undersöka arbetsmotivation ur ett chefs- och medarbetarperspektiv. 

Utifrån den insamlade empirin har det gått att urskilja hur medarbetarna upplever 

motivationen på arbetsplatsen, den roll chefen har i att skapa motivation och hur 

organisationen arbetar för att öka motivationen. Studiens empiri har kunnat besvara de 

frågeställningar som legat till grund för utformningen av studien, vilket presenteras nedan:  

 Det har gått att konstatera att de faktorer som har en mer betydande påverkan på 

arbetsmotivation enligt medarbetarna är chefens roll, eget ansvar, en trivsam 

arbetsmiljö och gemenskap samt lön.  

 Ur studien går det att utläsa att chefen motiverar sina medarbetare genom att vara 

närvarande och uppmärksamma sina medarbetare genom att ge feedback och beröm. 

Det är även viktigt att chefen sätter upp tydliga riktlinjer och mål utan att styra arbetet 

för mycket för att skapa rätt förutsättningar för medarbetarna.   

 Handelsbanken som organisation arbetar med en decentraliserad organisations- och 

besluts uppbyggnad samt arbetsprocessen kallad Hjulet. Det ger varje medarbetare 

möjligheten att få mycket eget ansvar, beslutskraft och en möjlighet att utvecklas inom 

organisationen.  

Genom empirin har det gått att dra slutsatsen att synen på motivation är väldigt lika för både 

cheferna och medarbetarna. Det visade sig att det finns en gemensam uppfattning om att vissa 

faktorer har en mer betydande inverkan på motivationen på arbetsplatsen än andra faktorer. 

Det finns även en enighet om vilka dessa faktorer är, nämligen; tydliga mål, feedback och 

beröm från chefen samt eget ansvar. Det visar sig även att organisationen är av samma åsikt 

då empirin visar att de arbetar aktivt med att stödja dessa faktorer genom organisationens 

struktur, utvecklingsverktygen och utvecklingsmöjligheterna inom organisationen. Det kan 

även konstateras att cheferna och medarbetarna resonerar olika när det kommer till lönens 

inverkan på arbetsmotivationen. Det har även varit möjligt att konstatera att motivationen för 

medarbetarna är individuell och är beroende av deras personliga intressen. 
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Att åsikten om lönen skiljer sig åt är överraskande. Utifrån datainsamlingen är det dock 

tydligt att medarbetarna har svårt att framhålla hur viktigt lönen är för motivationen. Upp till 

en viss nivå är det möjligt att lönen är en av de starkaste motivationsfaktorerna men med en 

tillfredställande lön är den inte längre det största drivet. 

Empirin har visat att motivationen och motiverade medarbetare är en betydande del av 

arbetsplatsen. I Handelsbanken är det tydligt att organisationen har ett arbetssätt som försöker 

främja motivationen hos alla anställda. Det är en svår uppgift att motivera alla anställda och 

tillfredsställa deras behov, men då synen på motivation är väldigt homogen bland 

medarbetarna underlättar det organisationens och chefernas arbete.  

Under studiens gång har det kunnat urskiljas tydliga likheter mellan empiri och teori. Studiens 

slutssatser kan dock inte generaliseras utan begränsas till de delar av organisationen som 

ingått i studien. Detta beror på studiens kvalitativa inriktning, avgränsning och urval.  

6.2 EGNA REFLEKTIONER   

För att lyfta fram och försöka förstå hur chefer och medarbetare känner och resonerar kring 

arbetsmotivation ansåg vi att kvalitativa intervjuer framstod som den bästa metoden. Från 

början hade vi även förslag på att utföra observationer, men då vårt fokus låg på att försöka 

förstå respondenternas erfarenheter, känslor och tankar ansåg vi att intervjuer var den metod 

som skulle ge oss bästa möjliga data. I efterhand anser vi att det antagligen hade varit till vår 

fördel om vi på förhand skickat ut frågorna till respondenterna. De hade då haft tid att 

förbereda sig och överväga sina svar mer noggrant. I det stora hela anser vi ändå att 

respondenterna gav oss utförliga svar.  

Vi hade även för avsikt att skicka ut enkäter till de två deltagande bankkontoren, men på 

grund av tidsbrist både för oss och hos bankkontoren gick det tyvärr inte att genomföra. Att vi 

inte använde enkäter kan ses som negativt, då vi vet att det finns en risk att vi gick miste om 

värdefull information. För att få en bredare uppfattning om arbetsmotivation inom 

Handelsbanken är vi medvetna om att vi hade behövt göra intervjuer med fler medarbetare 

inom organisationens olika avdelningar. Men då en generalisering inte var vår avsikt anser vi 

att vårt urval är relevant för studien. Under studiens gång har vi noga övervägt användandet 

av källor. Detta har gjorts då vi anser att oseriösa källor minskar studiens tillförlitlighet. 
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Att ta upp Smith och Shields forskning i studien kan upplevas problematiskt. Detta då deras 

studie fokuserar på socialtjänstarbetares motivation och denna studie fokuserar på 

bankanställdas motivation. Det finns skillnader mellan de båda branscherna som kan komma 

att påverka medarbetarnas synen på arbetsmotivation. Dessa skillnader kan vara arbetsmiljö, 

arbetsuppgifter och medarbetarnas känslomässiga engagemang. Studien av Karatepe och 

Teinkus kan även vara problematisk att överföra till denna undersökning då det finns 

kulturella skillnader som inte beaktats. Vi ansåg trots det att studierna hade en hade 

intressanta reflektioner kring arbetsmotivationen och kunde bidra till att tillföra värdefull 

information. 

Vi är medvetna om att en intressant synvinkel av studien hade varit att inkludera ålder eller 

kön i analysen av empirin. Eftersom respondenternas svar visade sig vara väldigt homogena 

och överrensstämmande ansåg vi att det inte var av intresse att inkludera det, eftersom vi 

anser att vi inte hade kunnat dra någon betydande slutsats baserat på medarbetarnas kön eller 

ålder.  

6.3  FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Eftersom motivation är ett brett område finns det flera möjligheter till fortsatt intressant 

forskning om motivation i organisationer. Det skulle vara intressant att jämföra om 

motivationsarbetet i Handelsbanken uppfattas olika mellan olika könen och hur deras 

uppfattningar skiljer sig åt. En annan möjlighet vore att göra en jämförande studie av 

arbetsmotivation mellan Handelsbanken och någon av de andra svenska storbankerna 

Swedbank, Nordea eller SEB. Syftet vore då att se om det finns skillnader i hur 

arbetsmotivationen uppfattas i de olika organisationerna. En annan utgångspunkt är att 

undersöka om motivationen på arbetsplatsen skiljer sig åt mellan kontor från landsbygden och 

i storstäderna.   
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BILAGOR 

BILAGA 1. 

Intervjuguide kontorschefer och HR-chefer 

1. Vad innebär motivation för dig? 

2. Hur arbetar du för att motivera de anställda? 

3. Anser du att decentraliseringen i organisationen är motiverande? 

4. Anser du att oktogonen är motiverande? 

5. Kan de anställda vara med och påverka det som sker i deras arbete och på deras 

arbetsplats?  

6. Hur uppmärksammar du dina anställdas prestationer?  

7. Anser du att det är motiverande med varierande och intressanta arbetsuppgifter? 

8. Vilka utvecklingsmöjligheter finns det inom organisationen? 

9. Vad anser du kan försvaga motivationen hos de anställda? 

10. Finns det något inom organisationen som skulle kunna förändras för att förbättra 

motivationen hos de anställda? 

11. Hur tror du att motivationen påverkar prestationerna? 

12. Vilka faktorer anser du framförallt motiverar de anställda? 

13. Anser du att bra gemenskap mellan kollegor på arbetsplatsen har inverkan på 

motivationen? 
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BILAGA 2. 

Intervjuguide medarbetare 

1. Vad innebär motivation för dig? 

2. Känner du dig motiverad i ditt arbete? 

3. Anser du att motivation är viktig för att prestera bra i ditt arbete? 

4. Vad anser du att din chef gör för att motivera dig? 

5. Hur upplever du motivationsarbetet inom organisationen? 

6. Hur upplever du att decentraliseringen inom organisationen påverkar motivationen? 

7. Anser du att oktogonen är motiverande? 

8. Anser du att organisationens mål och riktlinjer är tydliga?  

a. Upplever du det som motiverande? 

9. Hur är relationen mellan er kollegor här på kontoret? 

b. Har den relationen någon betydelse för din motivation? 

10. Hur upplever du att du kan påverka det som sker i ditt arbete och på arbetsplatsen? 

c. Är det motiverande? 

11. Anser du att det finns möjligheter att utvecklas i ditt arbete? 

12. Vad anser du försvagar din motivation på arbetsplatsen? 

13. Finns det något du skulle vilja förändra för att öka din motivation på arbetsplatsen? 
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BILAGA 3. 

Från Handelsbankens bok om mål och medel 

 


