
 
 

  
 
Företagsekonomiska institutionen 
STOCKHOLMS UNIVERSITET 
 
Magisteruppsats 10 poäng    
HT 2005 

 
 
 
 
 
 

Motivation hos 
bankanställda 

 
~ En fråga om tid? ~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Författare:  Marie Olsson         Handledare: Maria Frostling-Henningsson                           



 
 
 
  
Abstract  
 
 
Work motivation is something that always has interested scientists. Thaw there has been 
intense research around this subject the scientists has not come to any conclusion how to 
define work motivation. The one thing that they have agreed on is that there is no way directly 
to measure work motivation, you need to do it by the use of different variables that indicate 
work motivation. The variables, inspiration and work satisfaction, has often been used but 
some scientists believe that they are not suitable for measuring work motivation. 
 
This master’s thesis is pointing out how bank employees motivation is influenced by 
customer orientated enhancements in one of the bigger banks in Sweden. Through a 
qualitative case study involving two bank offices within the Stockholm area and ten personal 
interviews with managers and employees I have surveyed the motivation of employees using 
Frederick Herzbergs motivation factors: work it self, acknowledgement, responsibility, 
achievement, possibility of growth and advancement. 
 
The analysis encourages me to the conclusion that the customer-orientated change that has 
been carried out within the Bank has influenced the employees motivation in different ways. 
The factors that had the most impact on the motivation of the employees was the work itself 
and acknowledgement. Through the interviews, time has also shown up to be a very important 
factor for the employees motivation today.  
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Sammanfattning 
 
 
Arbetsmotivation är något som intresserat forskare i alla tider. Trots att det bedrivits en 
ihärdig forskning kring detta har forskarna inte på ett slutgiltigt sätt kunnat definiera hur 
arbetsmotivation kan mätas. Det man ändå tycks vara eniga om är att arbetsmotivation inte 
kan mätas direkt, utan mätningen måste göras genom att man använder olika variabler som 
indikerar arbetsmotivation. Sådana variabler som engagemang och arbetstillfredsställelse har 
ofta använts men det finns en del som anser att dessa inte lämpar sig för mätning av 
arbetsmotivation.  
 
Denna magisteruppsats belyser hur bankanställdas motivation påverkas av kundorienterade 
förändringar i en av Sveriges storbanker. Genom en kvalitativ fallstudie som omfattar två 
bankkontor inom Stockholmsområdet samt tio personliga intervjuer med chefer och 
bankanställda har jag kartlagt de anställdas motivation med hjälp av Frederick Herzbergs 
motivationsfaktorer: arbetet i sig, erkännande, ansvar, prestationer, personlig tillväxt samt 
avancemang.   
 
Analysen ledde mig till slutsatserna att de kundorienterade förändringar som genomförts inom 
banken påverkat de anställdas motivation på olika sätt. De faktorer som visat sig ha störst 
betydelse för de anställdas motivation var arbetet i sig och erkännande. Genom intervjuerna 
framkom det även att tiden har blivit en mycket viktig faktor för de anställdas motivation 
idag.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord:  
Motivation, arbetsmotivation, kundorientering, bank  
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1 Inledning 
 
Vad är det som motiverar oss människor att arbeta? Gör vi det för att vi måste eller för att vi 
vill? Enligt Hagemann (1990) kan man tvinga en människa att göra något men aldrig tvinga 
honom eller henne att vilja, det är något som kommer inifrån. Motivation är den drivkraft som 
gör arbetet lustfyllt. Trivsel och effektivitet har ett starkt samband. Den viktigaste källan till 
nyskapelser är de enskilda medarbetarna eftersom en hög produktivitet och individuella 
attityder hänger samman (Ibid).  
 
Vi har alla olika motiv till att arbeta och människors arbetsmotivation är något som intresserat 
forskare i alla tider. Det har under alla år växt fram en rad olika teorier och modeller om vad 
som motiverar människor och en klassiker på området, Maslows behovspyramid, har 
fortfarande en betydelsefull roll trots att den fått mycket kritik. Enligt Bakka et al (2001) 
betonade ett flertal forskare på 1960-talet betydelsen av själva arbetsinnehållet under de heta 
diskussionerna om motivation. Om arbetet var specialiserat, monotomt och den arbetande 
befann sig i en situation utan valmöjligheter skulle resultatet bli en låg motivation, trötthet 
och hög frånvaro (Ibid). Var däremot arbetet i sig självt intressant och upplevdes som 
meningsfullt skulle även motivationen komma att ligga på en tämligen hög nivå (Ibid). Det 
här var också något som kunde stödjas på tidigare undersökningar, vilket ledde till att både 
forskare och folk från storindustrin blev intresserade av att genomföra experiment med nya 
arbets– och samarbetsformer. Resultatet blev att arbetet var tvunget att berikas, varje 
befattning skulle innehålla fler intressanta arbetsuppgifter och arbetarna skulle ha större 
inflytande på planerandet och genomförandet av arbetsuppgifterna (Ibid).  
 
Motivation i arbetslivet är också ett mycket sammansatt fenomen. Enligt Nilsson (1999) kan 
den förklaras av både personliga faktorer och av faktorer som ligger i arbetsmiljön eller i 
arbetet i sig. Jones (2001) menar att vad som motiverar människor varierar från person till 
person och även över tiden för samma person. Motivationen är en rörlig måltavla som hela 
tiden förändras. Den bästa motivationen kommer från chefens initiativ att se en individs 
arbetsinsats till skillnad från företagets krav på att individen sköter sitt jobb (Ibid). För att 
åstadkomma en hög motiverad personal är mer beroende av vad man gör som chef än vad ett 
företag gör som arbetsgivare. Arbetsgivaren ger den anställde lön, förmåner, semester och 
pensionsplaner medan chefen ger uppmärksamhet, erkännande och belöningar för ett gott 
utfört arbete (Ibid).  Enligt Nilsson (1999) presterar motiverade människor mer och bättre. 
Därmed blir motivationen avgörande för företagets samlade kompetens. Detta faktum har 
motiverat arbetspsykologerna att försöka fastställa vad som ger och vad som motverkar en 
hög motivation (Ibid). 
 
Enligt Johnson (2005) är motivation ett svårfångat elixir. Motivation hjälper inte bara 
medarbetare att göra ett bra jobb och att göra det snabbt, det hjälper dem även att känna sig 
positiva under tiden de arbetar. Johnson (2005) menar att begreppet motivation är temporärt 
och flytande. Det lönar sig inte att kalla till ett möte och bjuda in en skicklig, motiverad 
föreläsare som får medarbetarna engagerade, om man vet att det bara varar för stunden. 
Bakom all motivation måste det finnas en tro på att det går att lyckas och att ett resultat går att 
uppnå. När individer tappar tron på att de kan lyckas i sitt arbete, har de även svårt för att 
verkligen kunna göra det. Vidare menar Johnson (2005) att motivation kan bli en permanent 
del av ett företags atmosfär om den uppfyller tre viktiga bitar: en tydlig strategi som leder till 
lyckade resultat, lämpliga verktyg som medarbetarna har tillgång till för att uppnå uppsatta 
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mål samt de kunskaper och färdigheter som individerna behöver för att kunna utnyttja 
verktygen (Ibid).  
     
Det finns en mängd olika undersökningar om av vad och hur mycket människor motiveras i 
sitt arbete. Den här uppsatsen är inget undantag men jag har själv varit anställd i den bank 
undersökningen avser vilket innebär att jag kan bidra med min egen förförståelse. Det resultat 
som denna studie frambringar är intressant för Bankens huvudkontor, för bankkontoren samt 
för individer som har ett intresse av att få en inblick i en del av bankverksamheten idag.  
  
1.1 Problembakgrund 
 
Tempot i arbetet har ökat rejält de senaste åren och dagens bankanställda har fått en annan roll 
än tidigare. Kundens attityd till banker har också förändrats. Olsen (1992) belyser det här som 
att:  

 
”Kunden kom med mössan i handen, fick avslag på sin låneansökan men tackade ändå – 
fortfarande med mössan i handen” (Olsen, 1992, sid. 21). 

 
Det här kännetecknar det förhållningssätt som bankväsendet tidigare haft till sina kunder. Idag 
är förhållandet ett annat. Numera är det en fråga om att kunden kommer in på bankkontoret 
och ställer frågan: ”När får jag mitt lån?.” Det talas mycket om att bankerna måste bli mer 
kundorienterade, men enligt Kelley (1990) är det de anställdas nivå av kundorientering som 
avgör hur kundorienterad banken är. Därför anser hon att det är av stor vikt att man tar hänsyn 
till de anställdas motivation eftersom det är frontpersonalen som har den närmaste kontakten 
med kunderna (Ibid). När bankpersonalen uppvisar en högre nivå av kundorientering kommer 
hela organisationskulturen att bli mer kundorienterad. Kelleys studie om kundorientering i 
bank påvisar att anställda som är mer motiverade, mer nöjda och har en tydligare förståelse 
för sin roll inom organisationen också tenderar att bli mer kundorienterade (Kelley, 1990). 
 
Enligt Ekman (2003) gäller det numera att man kan ge kunden det där ”lilla extra” eftersom 
det ändå är det som idag skiljer bankerna åt. Alla produkter och tjänster kan lätt kopieras. 
Marknaden om kunderna har blivit stenhård när också nischbanker och livsmedels- och 
bensindetaljister är med och slåss om kunderna (Ibid). Mossberg (2003) menar att service och 
servicekvalitet för de flesta företag är en förutsättning för att kunna överleva i dag. I takt med 
att produkter blir alltmer lika varandra är tjänstekvalitet en av de viktigaste källorna till 
differentiering och försäljning (Ibid). Enligt Kotler (2003) är en god service själva kärnan i 
kundorientering. Enligt Zineldin (2000) är medarbetarnas kunskap, beteende, moral, attityd 
och motivation några kritiska faktorer vid långsiktig framgång i att tillfredsställa kunders 
önskningar och behov. Hur man individuellt motiverar de anställda till bättre effektivitet och 
förbättrad relation med interna och externa kunder är en viktig del i ekvationen när man 
bedömer hur relationer byggs upp och underhålls.  Kunder är alltid mer lojala mot en anställd 
som de har en nära kontakt med än företaget i sig (Ibid).  
 
För två år sedan, i oktober 2003, påbörjade jag en undersökning där jag ville få en bild av hur 
en svensk bank arbetar för att bli mer kundorienterad. Jag hann inte bli klar med den eftersom 
min dotter Evelina föddes i januari 2004. Under de här två åren som gått har det hänt en del 
ute på kontoren och personalen har börjat jobba efter nya kundorienterade förändringar. Det 
är detta som jag har för avsikt att undersöka i denna uppsats. Hur har de anställdas motivation 
påverkats av dessa kundorienterade förändringar?  
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1.2 Forskningsfråga  
 
Hur påverkas bankanställda motivation av kundorienterade förändringar? 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att kartlägga hur bankanställdas motivation påverkas av de 
förändringar som genomförs i Bankens strävan efter att bli en mer kundorienterad bank.  
 
1.4 Perspektiv och avgränsning  
 
Jag har utgått från ett företagsperspektiv och belyst det hela från ett internt perspektiv. Vidare 
har jag valt att koncentrera mig på privatkundmarknaden och till två lokala bankkontor inom 
Stockholmsområdet. Jag har även valt att begränsa mig till de anställda som har huvudansvar 
för Bankens lönsammaste kunder och kommer därför inte att kunna bedöma 
arbetsmotivationen för hela kontoren.  
 
1.5 Teoretisk avgränsning 
 
Vetenskapligt avgränsar jag mig till vad jag anser vara relevanta teorier om motivation och 
arbetsmotivation med tyngdpunkt på behovsteorin Herzbergs två-faktor teori. Jag har 
mestadels berört områden inom psykologi. I denna studie har jag inte fördjupat mig i 
individuella skillnader eller ledarskapsroller.  
 
Eftersom syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse för hur bankanställdas 
motivation påverkas av kundorienterade förändringar analyseras detta i första hand med hjälp 
av teorier inom motivation. Det finns en rad olika teorier som belyser arbetsmotivation och 
bland dessa har jag valt att fokusera på Frederick Herzbergs två-faktor teori som är en av de 
mest kända motivationsteorierna genom åren. Jag har valt denna teori eftersom den 
framförallt är mycket enkel, applicerbar på verkligheten samt belyser intressanta faktorer som 
än idag är av stor vikt för anställdas motivation. En teori som jag valt bort men som jag tänkt 
ta med i början är Mc Gregors välkända X och Y teori. Även denna teori används flitigt idag 
vid olika undersökningar men jag valde bort den eftersom jag inte kommer att fokusera på 
ledningen i denna studie utan mer på de enskilda medarbetarna.  
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2 Metod 
 
I det här avsnittet beskriver jag det vetenskapliga synsätt jag valt att utgå från i denna 
uppsats. Jag beskriver även min förförståelse till ämnet, redovisar vilken metod jag valt, samt 
mitt tillvägagångssätt för insamlingen av data.  
  
 
2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Jag har valt att utgå från ett hermeneutiskt förhållningssätt. Detta eftersom studiens 
forskningsområde inte är direkt mätbart och därför kräver tolkning. Mitt förhållningssätt till 
vetenskap och metod är således kvalitativt och tolkande ( Bengtsson, 1995).  
Hermeneutiken är utpräglat humanistisk till sin riktning. Positivisterna vill gärna tro på 
absolut kunskap medan hermeneutiker ofta har mer förståelse för relativistiska tankegångar 
(Thurén, 2003). Hermeneutiker menar att det går att förstå andra människor och vår egen 
livssituation genom att tolka hur mänskligt liv, existens, kommer till uttryck i det talade och 
skrivna språket samt i människors handlingar och i mänskliga livsyttringar. Man menar också 
att människor har avsikter och intentioner som yttrar sig i språk och i handling och som går att 
tolka och förstå innebörden av (Patel, 1994).  
 
Den hermeneutiska forskaren närmar sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen 
förförståelse (Patel, 1994). Förförståelsen, de tankar, känslor, intryck och den kunskap som 
forskaren har, är en tillgång och inte ett hinder för att tolka och förstå forskningsobjektet. Till 
skillnad mot positivisten som gärna studerar forskningsobjektet bit för bit, försöker 
hermeneutikern att se helheten i forskningsproblemet (Ibid). Genom att tillämpa de 
hermeneutiska principerna har jag försökt att tolka, förstå och skapa kunskap om hur 
bankanställdas motivation påverkas av de förändringar som genomförs i Bankens strävan 
efter att bli en mer kundorienterad bank. I tolkningsprocessen har jag pendlat mellan del och 
helhet och tolkat och analyserat respondenternas svar för att avslutningsvis komma fram till 
några slutsatser av studiens resultat.  
 
Den hermeneutiska forskaren ställer helheten i relation till delarna och pendlar mellan del och 
helhet för att på detta sätt nå fram till en så fullständig förståelse som möjlig (Patel, 1994).  
Hermeneutiker föredrar ofta kvalitativa metoder, att försöka analysera och förstå helheten. 
Det handlar då om att uttrycka sig i väl valda ord snarare än i siffror (Bengtsson, 1998). 
Förenklat skulle man kunna säga att positivister söker ”hårda” fakta medan hermeneutiker 
söker ”mjuka” fakta. Ett positivistiskt synsätt kommer inte att gå hand i hand med min 
undersökning då jag inte kommer att kunna redovisa någon ”absolut sanning”. Därför ser jag 
det hermeneutiska förhållningssättet som det mest hållbara i denna studie.  
 
 
2.2 Förförståelse  
 
Eftersom jag själv varit anställd inom ett av Bankens kundcenter, har jag personligen fått varit 
med om att känna på det alltmer ökade arbetstempot och de alltmer ökade försäljningskraven. 
Det här var något som kom att påverka min arbetsmotivation på så vis att jag kände mig något 
mindre motiverad. Jag ville hellre försöka ge kunderna en bra service och ge svar på deras 
frågor än att försöka hitta något som jag skulle kunna ”sälja” till dem. Visst hade en del 
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kunder behov av vissa tjänster och ibland föll det sig naturligt att de fick en extra tjänst eller 
ett extra kort, men ibland fanns inte tiden att hinna förklara alla fördelar för dem som förehöll 
sig tveksamma. Ett telefonsamtal fick ta i genomsnitt tre minuter och på denna tid hinner man 
inte göra så mycket. Man skulle ge kunden en bra service och samtidigt hålla uppe 
servicegraden. Det kändes ibland som att man mer var en statistisk siffra på ett papper än en 
vanlig anställd. Jag måste erkänna att jag inte var så bra på att hålla de där tre minuterna. 
Däremot kände jag mig väldigt nöjd och väl till mods när jag lyckats hjälpa en i början orolig 
och uppgiven kund till att känna sig lugnare och gladare när han/hon lagt på luren. Förutom 
de stressiga momenten trivdes jag ändå väldigt bra med mina arbetsuppgifter i allmänhet och 
jag hade också trevliga arbetskamrater som gjorde att arbetet kändes roligt.  
 
Jag jobbade inom denna bank i två och ett halvt år. Eftersom jag inte var fast anställd utan 
jobbade lite då och då under min studietid hade jag inte samma krav att sälja som de övriga. 
Men det blev ändå ett litet stressmoment eftersom det dokumenterades hur många ”pinnar” 
man sålt. Min personliga åsikt om Bankens kundorientering är att kunden mer ses som ett 
medel än en individ. Det fokuseras mycket på försäljningsutfall än mer på själva 
kundrelationen. Det var även under den här tiden som anställd som mitt intresse för denna 
uppsats väcktes.  
 
Vidare har jag även fått en relativt god insyn i Banken genom min förundersökning som 
genomfördes på Household, en del av Bankens huvudkontor för två år sedan. Förförståelsen 
är grunden och förutsättningen för att kunna förstå något och som en hermeneutisk lag lyder: 
 

”Utan förförståelse, ingen förståelse.” En annan formulering ”Vi kan inte förstå utan att redan 
ha förstått” (Gustavsson, 2004, sid. 75).  

 
Förförståelsen har alltid en riktning, den är inte neutral. Det är därför den kan vara ett hinder 
och samtidigt en tillgång när man försöker förstå ett tolkningsobjekt. När man tolkar 
aktualiseras förförståelsen som bidrar till att avgöra hur man ser på saker och ting. Vid en 
ytterligare prövning av tolkningen visar det sig ofta att man tolkat fel och man får lov att 
ändra på sin uppfattning (Ibid).  
 
En fördel med att jag själv varit anställd inom denna bank är att jag fått en inblick i hur 
mycket som faktiskt förändras på ganska kort tid. En nackdel och risk är att jag kan ha blivit, 
som man säger, ”färgad” som anställd.  
 
 
2.3 Angreppssätt 
 
I denna uppsats har jag använt mig av både ett deduktivt och induktivt angreppssätt, det som i 
vetenskapliga termer kallas för abduktion (Patel, 1994). Induktiv ansats innebär att forskaren 
går från empiri till teori och kallas även för upptäcktens väg (Andersen, 1998). En deduktiv 
ansats som är motsatsen till induktiv ansats, innebär att forskaren går från teorin till empiri, 
även kallat för bevisföringens väg (Ibid). Innan jag gick ut i ”verkligheten” bekantade jag mig 
med teorier inom arbetsmotivation för att kunna ställa relevanta frågor till respondenterna. Jag 
utgick från en deduktiv ansats. Under intervjuerna upptäckte jag att det fanns ett behov av att 
komplettera de existerande teorierna med nya teorier. På detta sätt fick studien även inslag av 
en induktiv ansats.  
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2.4 Undersökningsansats 
 

”Om man är intresserad av att veta hur många blommor som finns på ängen ska man gå ut och 
räkna dem. Vill man däremot veta vilka sorter som förekommer och hur deras livsbetingelser 
ser ut ska man inte räkna utan söka finna variation och förstå deras situation” (Trost, 1997, sid. 
16).  
 

Den första meningen beskriver en kvantitativ undersökning och den andra en kvalitativ. Den 
kvantitativa forskningen är inriktad på att mäta enskilda variabler som alltså måste kunna 
särskiljas. Den kvalitativa forskningen är däremot inriktad på att se till helheten i det man 
studerar (Trost, 1997). Kvalitativa metoder innebär en liten grad av formalisering. En 
kvalitativ metod har primärt ett förstående syfte och det centrala är att få en djupare förståelse 
av det problem som studeras (Holme och Solvang, 1997). Metoden kännetecknas även av 
närhet till den källa man hämtat information från. Inom kvalitativ metod använder man ofta 
begreppet förståelse till skillnad från förklaring. Man menar då att man är intresserad av att 
förstå innebörden av, meningen eller avsikten med företeelser som man studerar (Ibid).  
 
Jag har använt mig av en kvalitativ metod med närhet till de källor jag hämtat information 
från. På grund av min bakgrund i Banken har jag upplevt att jag fått en personligare ”närhet” 
till källorna och det kan också ha bidragit till att respondenterna vågat vara mer öppna i sina 
svar. Vidare har vi gemensamma erfarenheter av direkt kundkontakt samt av Bankens 
produkter och tjänster.  
 
Avsikten med denna studie är att gå på djupet i ämnet och att försöka få en förståelse för hur 
bankanställdas motivation påverkas av kundorienterade förändringar. Detta till skillnad från 
en kvantitativ undersökning där man strävar efter att generalisera eller dra statistiskt korrekta 
slutsatser om kvantitativa förekomster. Generalisering är för övrigt inte bra vid en 
förståelseorienterad forskningsprocess (Trost, 1997).  
 
 
2.5 Undersökningsmetod 
 
Som undersökningsmetod för denna uppsats har jag valt en fallstudie. En fallstudie är en 
beteckning som innebär att man gör en undersökning på en mindre avgränsad grupp. Ett ”fall” 
kan vara en individ, en grupp individer, en organisation eller en situation (Patel, 1994). Vid 
fallstudier utgår man från ett helhetsperspektiv och försöker få så täckande information som 
möjligt. Fallstudier kommer ofta till användning när man vill studera processer och 
förändringar (Ibid). Fallstudien är en vetenskaplig metod som kan rymma många 
ämnesteoretiska perspektiv såväl som filosofiska perspektiv. Genom en fallstudie kan 
forskaren både testa och utveckla en teori samt använda sig av både kvalitativ och kvantitativ 
information (Merriam, 1994).  
 
Vidare är fallstudier särskilt lämpliga för forskare som arbetar på egen hand eftersom de 
rymmer möjligheten att på djupet studera en avgränsad aspekt av ett problem under en 
begränsad tidsrymd (Bell, 2000). Den stora fördelen med fallstudiemetoden är att den gör det 
möjligt för forskaren att koncentrera sig på en speciell händelse eller företeelse och försöka få 
fram de faktorer som inverkar på företeelsen i fråga. Dessa processer kan förbli dolda i en 
surveyundersökning men ändå vara avgörande för hur ett system eller organisation fungerar 
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(Ibid). En fallstudie är relevant att använda då forskaren försöker få svar på frågorna hur och 
varför (Yin, 1994).  
 
Syftet med att genomföra en fallstudie är att försöka få en helhetsinriktad förståelse av det 
som studeras. Genom att studera en liten del av ett stort förlopp kan man beskriva 
verkligheten och säga att fallet i fråga får representera verkligheten. (Ejvegård, 1996). 
Ett problem med detta förfaringssätt är att ett ensamt fall aldrig fullt ut kan representera 
verkligheten vilket betyder att man måste vara försiktig med de slutsatser man drar (Ibid).  
 
Enligt Merriam (1994) är forskaren det primära instrumentet i en kvalitativ fallstudie när det 
gäller att samla in och analysera information. I denna roll kan forskaren reagera med att 
maximera möjligheterna att få tag i och att skapa meningsfull information. På samma sätt är 
forskaren som mänskligt instrument också begränsad av egenskapen att vara människa d.v.s. 
att han eller hon begår misstag, missar en del möjligheter och låter personliga värderingar 
färga undersökningen. Vidare menar Merriam (1994) att ett mänskligt instrument är lika 
otillförlitligt som vilket annat instrument som helst. I vilken mån en individ är i besittning av 
de egenskaper och de färdigheter som krävs för den här typen av forskning är något som 
måste utrönas på samma sätt som man måste ta ställning till hur lämplig en skattningsskala 
eller ett intervjuformulär är när det gäller annan typ av forskning (Ibid).      
 
Det unika för fallstudier ligger inte så mycket i de tillvägagångssätt man väljer som i de frågor 
man utgår från och vilken relation dessa har till slutprodukten (Merriam, 1994). Stake (1981) 
utvecklar detta synsätt och hävdar att den kunskap man kan få från en fallstudie skiljer sig 
från annan vetenskaplig kunskap i följande fyra viktiga egenskaper: 
 

 Kunskaper från fallstudier är mer konkreta och mer i samklang med vår erfarenhet 
eftersom de är levande, konkreta och direkta snarare än abstrakta och teoretiska.  
 Kunskaper från fallstudier är mer kontextuella – vår erfarenhet är i likhet med den 

kunskap som kan fås från fallstudier grundad i olika kontexter. Denna kunskap kan 
urskiljas från den abstrakta och formella kunskap som vi får utifrån andra 
vetenskapliga metoder 
 Kunskaper från fallstudier blir mer utvecklade genom forskarens tolkning – denne för 

in sin egen erfarenhet och förståelse i fallstudien, något som leder till generaliseringar 
när ny information i fallet läggs till äldre information. Dessa generaliseringar utgör en 
del av den kunskap som fallstudier ger.  
 Kunskaper från fallstudier baseras i större utsträckning på en viss referenspopulation 

som forskaren bestämmer och vid denna typ av generalisering har forskaren alltid en 
viss population i åtanke. Till skillnad från traditionell forskning bidrar forskaren till en 
utvidgad generalisering till olika referenspopulationer (Merriam, 1994, sid. 28-29).  

   
  
Mitt val av metod anser jag stämmer överens med uppsatsens syfte då jag försökt att få en 
förståelse för hur just kundorienterade förändringar påverkar bankanställdas motivation. Jag 
har försökt att vara så öppen som möjligt för att kunna samla in och skapa meningsfull 
information genom de källor jag använt mig av. Om respondenterna varit ärliga i sina svar är 
inget jag kunnat påverka mer än att jag inte ställt ledande frågor som styrt deras svar i en 
speciell riktning. Om respondenterna undanhållit viss information på grund av ämnets ibland 
känsliga karaktär är det inget jag personligen kunnat påverka.   
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2.6 Triangulering  
 
Enligt Yin (1994) är triangulering en logisk grund för att använda fler än en enda beviskälla. 
En större övertygelse och korrekthet kan nås med större mängd bevismaterial då flera olika 
beviskällor styrker varandra. Vidare menar Yin att en undersökning med flera källor är högre 
värderad än en undersökning med en enda källa. Exempel på trinaguleringsskällor kan vara 
dokumentation, arkiverad information, artiklar, intervjuer, observationer, enkäter samt fysiska 
bevis.    
 
I denna studie har jag även använt mig av andra informationskällor utöver de personliga 
intervjuerna. Dessa har bl.a. bestått av en så kallad ”Handbok” som tydligt beskriver hur de 
anställda ska jobba med det nya kundorienterade arbetssättet i Banken och som alla 
medarbetare har stöd av i sitt dagliga arbete med kunderna. Jag har även fått tagit del av några 
genomförda kundundersökningar inom Banken. Dessa har behandlat kundernas syn i form av 
missnöje och vad de kunder som lämnat Banken ansett om varför de lämnat Banken, de 
kunder som gått förlorade. Den andra undersökningen behandlade individers olika livsstilar 
och den tredje berörde hur individer planerar sin sommarsemester och hur ekonomin inverkar 
på detta.  
 
 
2.7 Datainsamling 
 
Den teoretiska referensramen har växt fram med hjälp av sekundära källor. Dessa har bestått 
av litteratur, artiklar, Internetkällor och tidskrifter. Primärdata och den empiriska 
informationen har samlats in via personliga intervjuer samt att jag fått ta del av material som 
man använder sig av inom Banken, både på central nivå men även ute på kontoren. Jag har 
även fått ta del av tidigare genomförda kundundersökningar.   
 
2.7.1 Studieobjekt 
 
Den bank jag valt att studera i denna uppsats och även i min tidigare undersökning, är en av 
Sveriges så kallade storbanker. Anledningen till att jag valt att hålla namnet anonymt beror på 
att jag tror att det har varit lättare att få fram intressant och i viss mån känslig information, 
som troligtvis inte hade varit möjligt om dess riktiga namn skulle framträda. Jag har därför 
valt att ge den det fiktiva namnet Banken.   
 
2.7.2 Tidigare undersökning 
 
Den tidigare undersökningen (se bilaga 3), där jag ville få en bild av hur Banken arbetar för 
att bli en mer kundorienterad bank, genomfördes på Household som är en del av Bankens 
huvudkontor, i Stockholm i oktober och november hösten 2003. Household har huvudansvar 
för att utveckla privatkundmarknaden, därför ansåg jag det vara av intresse att genomföra den 
tidigare undersökningen i denna del av Banken. På Household är man dessutom väl införstådd 
med begreppet kundorientering.  
 
Totalt har sju personintervjuer genomförts på Household. Dessa omfattar olika 
ansvarsområden eftersom jag ville få en så stor spridning av svaren som möjligt. Två av de 
intervjuade arbetar på customer programme, två på channels, en på products, en som Bankens 
familjeekonom (finns två) samt Bankens kundombudsman. Jag har inte intervjuat någon på 
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den högsta ledningen eftersom dessa var mycket svåra att nå och eftersom tiden för 
undersökningen också var begränsad. Inför varje intervju hade jag telefonkontakt med varje 
respondent för att få en uppfattning om huvudansvar, arbetsuppgifter och för att boka in ett 
datum för varje besök. Inför varje intervju skickades även frågorna ut till respondenterna. 
Dels för att de skulle kunna förbereda sig och dels för att jag skulle få ett mer detaljerat svar. 
Intervjuerna har delvis varit strukturerade. Jag utgick från en i förväg utarbetad frågemall 
vilken dock anpassades till respondenternas svar och fungerade även som en checklista 
(Andersen, 1998).  Trots frågemallen kan intervjuerna liknas vid en fortlöpande dialog mellan 
mig och de intervjuade. Intervjuerna genomfördes på de intervjuades arbetsplats vilket 
innebar att respondenterna befann sig i en trygg miljö och risken för störande aktiviteter 
minimerades (Trost, 1997).   
 
Som hjälp och komplement till mina minnesanteckningar använde jag mig av en bandspelare 
för att kunna hänga med och lyssna aktivt på det som sades vid intervjuerna. Jag har använt 
elektronisk post i uppföljande syfte till de genomförda intervjuerna. När det förekommit 
frågetecken i det som sagts eller när jag önskat mer utförligare förklaringar fungerade denna 
kontaktväg smidigt då det inte tog upp för mycket tid av de intervjuade.  
 
 
2.8 Personintervju 
 
I denna undersökning har jag sammanlagt intervjuat tio bankanställda. Dessa har bestått av 
två kontorschefer, två privatmarknadschefer samt sex bankmän som har huvudansvar för 
Bankens lönsammaste kunder. Jag började med att intervjua de två kontorscheferna för att få 
en förståelse för och övergripande bild av hur situationen på bankkontor ser ut idag utifrån ett 
kundorienteringsperspektiv, vilka förändringar som skett och vad som är på väg att ske 
framöver. Dessa intervjuer genomfördes via telefon samt att jag träffade dem för personliga 
intervjuer. Anledningen till att jag valde att träffa dem personligen var att jag ville ställa några 
djuplodande frågor som krävde utförligare svar och därigenom också mer tid. Tidsåtgången 
för varje intervju var en timme.  
 
Intervjuerna har varit delvis strukturerade. Jag har utgått från en i förväg utarbetad 
intervjuguide (se bilaga 1 & 2) men som inte följts till punkt och pricka. Den har mer 
anpassats till respondenternas svar och även fungerat som en checklista (Andersen, 1998). 
Trots intervjuguiden kan intervjuerna liknas vid en fortlöpande dialog mellan mig och 
respondenterna. Intervjuerna har genomförts på de intervjuades arbetsplats vilket innebar att 
respondenterna befunnit sig i en trygg miljö och risken för störande aktiviteter minimerades 
(Trost, 1997). Jag valde att inte skicka ut intervjuguiden i förväg till mina respondenter. Detta 
för att jag ville ha så ärliga svar som möjligt och för att minska risken för konspiration 
kollegor emellan (Yin, 1994).   
 
2.8.1 Val av respondenter  
 
Jag valde att genomföra min undersökning på två bankkontor av två anledningar. Dels ville 
jag få en spridning på respondenternas svar och dels för att kontoren lider av en enorm 
tidsbrist idag och därför inte haft tid att ge mig den tid jag skulle ha behövt, om jag endast 
koncentrerat mig på ett bankkontor, vilket från början var min första tanke.  
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Valet av personer till mina intervjuer har jag fått hjälp av via mina kontaktpersoner på 
bankkontoren. En viss risk finns att detta kan ha påverkas av att de som valts ut kanske tycker 
och tänker på liknade sätt. Det jag själv har kunnat påverka är att jag gett riktlinjer om vilka 
respondenter jag haft intresse av att intervjua. Dessa har varit att det skulle vara en blandning 
av både män och kvinnor eftersom syftet inte är att spegla motivationen enbart utifrån ett 
manligt eller kvinnligt perspektiv. Jag ville inte heller uteslutande intervjua dem som arbetat 
länge inom Banken eftersom detta kan påverka arbetsmotivationen vid just förändringar.  
 
De bankmän jag valt att intervjua, förutom kontorschefer och privatmarkandschefer, har 
huvudansvar för Bankens lönsammaste kunder, så kallade kärnkunder. Att jag valde att 
begränsa mig till dessa bankmän är för att jag anser att en stor del av Bankens kundorientering 
speglas genom relationen mellan dessa bankmän och Bankens viktigaste kunder. 
Bankmännens attityd, kunskap och uppträdande mot kunderna kommer därför att avgöra hur 
kundorienterad kunderna upplever att Banken är. Därför anser jag att det finns ett stort 
intresse av att undersöka hur dessa bankmäns motivation påverkats av de kundorienterade 
förändringar som genomförts i Banken, för det är ändå dem som träffar kunden personligen.      
 
2.8.2 Presentation av respondenterna 
 
Eftersom jag valt att hålla Bankens namn anonymt kommer inte heller respondenternas riktiga 
namn att framgå. Jag kommer att citera dem vid deras titel (Bankman eller Chef), även om jag 
är medveten om att fiktiva namn skulle bidra till en trevligare läsning. Anledningen till att jag 
endast nämner dem vid titel är framförallt för att behålla den enda manliga chefens 
anonymitet. 
 
Kontorscheferna och privatmarkandscheferna har arbetat inom Banken mellan fem och 40 år. 
Två av cheferna har akademisk utbildning. Bankmännen har jobbat inom Banken mellan sex 
och 35 år. Tre av bankmännen har akademisk utbildning. Av de tio respondenterna är sju 
kvinnor och av dessa sju arbetar tre stycken som chef.  
  
 
2.9 Bandspelare 
 
Som hjälp och komplement till minnesanteckningar har jag att använt mig av en bandspelare 
för att kunna hänga med och lyssna aktivt på det som sagts vid intervjuerna. Detta har varit till 
stor hjälp eftersom jag ensam genomfört alla intervjuer. En fördel med att vara flera som 
intervjuar är att en kan ägna sig åt att anteckna medan den andra kan lyssna aktivt. En nackdel 
är att den intervjuade kan känna sig i underläge. Nackdelen med bandspelare är att den 
intervjuade kan känna sig hämmad (Trost, 1997).  
 
 
2.10 E-post 
 
Jag har använt mig av elektronisk post i uppföljande syfte till de genomförda intervjuerna. 
Om det förekommit frågetecken i det som sagts eller när jag önskat mer utförligare 
förklaringar har denna kontaktväg fungerat smidigt då det inte tagit upp för mycket tid av 
respondenterna.  
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2.11 Kritisk granskning av metoden 
 
Validitet innebär att det finns en överensstämmelse över det som ska mätas och det som 
verkligen mäts (Patel, 1994). Eftersom kvalitativa ansatser lämpar sig bäst för 
forskningsfrågor som är subjektiva och tolkningsbara anser jag att mitt val av metod passat 
bra för denna uppsats ändamål. En kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder skulle 
möjligtvis ha kunnat påverka studiens validitet, men eftersom motivation är ett begrepp som 
är svårt att mäta med siffror anser jag ändå att den kvalitativa metoden ger en tydligare bild av 
att studera detta fenomen.  
 
Ett problem med fallstudieforskning är att ett ensamt fall aldrig fullt ut kan representera 
verkligheten, vilket betyder att man måste vara försiktig med de slutsatser som dras. Huruvida 
de anställdas motivation i denna studie kan återspegla hela kontorens eller Bankens 
sammantagna motivation är något jag inte kan dra någon generell slutsats om. Generalisering 
är för övrigt inte bra vid en förståelseorienterad forskningsprocess. Inom kvalitativ metod 
använder man ofta begreppet förståelse till skillnad från förklaring och motivation är också ett 
begrepp som är svårt att kunna mäta fullständigt.  
 
Att jag begränsade antalet intervjuer till tio bankanställda beror på att jag efter några 
intervjuer började se ett mönster i respondenternas svar. På så vis uppstod en mättnad och jag 
tror inte att fler intervjuer skulle kunna påverka studiens validitet. Det finns en möjlighet att 
fler intervjuer skulle ha kunnat bidra med ny information men jag anser inte att sannolikheten 
för detta är speciellt stor.  
 
 
2.12 Källkritik 
 
Enligt Thurén (1986) finns det två slag av källor inom källkritiken, kvarlevor och berättande 
källor. Kvarlevorna är direkta spår av de händelser en forskare vill undersöka och enligt 
Thurén de bästa att använda då berättande källor för det mesta är förenade med åtskilliga 
brister. Vid källkritisk bedömning finns det fyra olika kriterier att ta ställning till:  
 

 Äkthet 
 Tidssamband 
 Beroende  
 Tendens  

 (Thurén, 1986, sid. 70) 
 
Med äkthet menas om källan är den som den utger sig att vara. Med tidssamband som endast 
gäller för berättande källor, menas att den tid som passerat efter händelsen kan påverka 
trovärdigheten då individer lätt kan glömma och minnas fel saker eller blanda ihop dem. Med 
beroende menas att en trovärdig berättande källa är oberoende av utomstående faktorer och 
som upplevt händelsen själv. Med tendens menas att en trovärdig källa helst ska vara opartisk 
helt och hållet men som också är väldigt ovanligt. Tendensen kan yttra sig i att ögonvittnet 
(källan) blivit vilseledd men den kan också vara omedveten (Thurén, 1986).  
    
Jag anser att studiens sekundärdata är pålitliga. De källor i form av litteratur och 
vetenskapliga artiklar som använts till att utforma referensramen bygger i stor utsträckning på 
välkända forskare och författare.  
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Ett problem med personintervjuer är att respondenter är individer som medvetet kan påverka 
resultatet genom att ge en bättre bild av verkligheten än vad som är fallet (Yin, 1994). Det 
finns en risk vid en undersökning som baseras på intervjuer att respondenterna kan färga 
resultatet med sina personliga åsikter (Ibid). Eftersom jag intervjuat tio olika personer tycker 
jag att jag fått en relativt god bild av vad som sagts och att svaren inte baseras på en enda 
persons åsikter. Viss information kan dock ha undanhållits på grund av ämnets känsliga natur.  
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3 Teori 
 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom arbetsmotivation samt inom 
kundorientering i bank. Därefter följer olika teorier som berör både motivation och 
arbetsmotivation för att avslutningsvis landa i Frederick Herzbergs två-faktor teori som även 
kommer att fungera som analysmodell för studiens resultat. Eftersom både motivation och 
arbetsmotivation inrymmer många olika delar har jag valt att ge en övergripande bild av 
dessa två begrepp innan jag landar i Herzbergs motivationsfaktorer. Detta för att få en 
tydligare förståelse för detta intressanta men också svårtolkade begrepp. De teorier jag valt 
ut har jag valt utifrån att jag anser att de ger en bra och intressant beskrivning av begreppet 
motivation.  
 
 
3.1 Tidigare forskning 
 
Michael Maccoby (1989), en amerikansk psykolog, företagskonsult och ledarskapsforskare 
har med hjälp av attitydundersökningar, intervjuer och konsultverksamhet funnit att arbete 
inte har samma mening för alla människor. Maccobys undersökningar grundar sig på 7 års 
forskningsarbete och 100-tals intervjuer på olika arbetsplatser. De anställda är mest 
motiverade när de krav som ställs på dem överensstämmer med deras egna värderingar. För 
att upptäcka vad som motiverar människor i arbetet måste man inrikta sig på de värderingar 
som styr beteendet och som avgör varför och hur vi arbetar. Maccoby (1989) anser att man är 
tvungen att studera både den enskilde individen och hela organisationen. Han betonar även 
ledarskapets betydelse (Ibid). 
 
Rust et al (1996) som genom 48 intervjuer med administratörer, direktörer och personal på 
äldreboende har konstaterat att det finns samband mellan de anställdas brist på 
arbetstillfredsställelse och en hög personalomsättning. Att kunna behålla medarbetare som 
samspelar med kunderna på ett positivt sätt kommer i framtiden att bli en kritisk faktor för ett 
företags framgång. Vidare menar de att det verkar finnas ett samband mellan individers 
arbetstillfredsställelse och nöjda kunder.  
 
Maria Osteraker (1999) har utvecklat en teoretisk modell som hon kallar för den dynamiska 
motivationstriangeln. Osteraker menar att motivationsfaktorer som utgör hörnstenen i 
motivationsteorier kan delas in i mentala, sociala och fysiska dimensioner. Denna indelning 
grundas på huruvida motivationsfaktorer kan härledas från sociala kontakter på jobbet, typen 
av kontakter som medarbetaren har med andra individer eller de fysiska omständigheter som 
kan anknytas till arbetet. Flexibla arbetsuppgifter där individen kan dra nytta av sina 
kunskaper och se resultat av sina ansträngningar är faktorer som motiverar tillsammans med 
förhållanden som utmanande arbetsuppgifter, avancemang, självständighet samt förändringar 
och säkerhet på arbetsplatsen (Ibid). 
 
Christer Theandersson (2000) har i sin avhandling Jobbet-för lön, lust eller andra värden, 
undersökt anställdas attityd till sitt arbete och vilket värde de finner i att arbeta. Studien 
bygger på en enkätundersökning bland 1400 anställda inom offentlig förvaltning, vård och 
omsorg samt inom industrin. Ett av Theanderssons centrala resultat visar att individer med en 
instrumentell inställning till arbetet betonar pengar och lön som starka faktorer. Andra 
individer betonar arbetstillfredsställelse där ett arbete har låg olycksrisk, bra kamratskap samt 
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möjligheter att utvecklas i arbetet. När det gäller mobiliteten är arbetes art, kamratskap, 
avancemangsmöjligheter och en fysisk arbetsmiljö starka faktorer. Skillnader förekommer 
dock i socioekonomiska faktorer som skillnader mellan utbildningsnivåer, skillnader mellan 
kön samt ålderskategorier. Övriga faktorer som bidrar till skillnader är familjeförhållanden 
samt typ av arbete med människor eller ting.  
 
Christina Björklunds (2001) forskning visar att arbetsmotivationen främst är beroende av 
intressanta, självständiga och utmanande arbetsuppgifter samt möjligheten att få feedback på 
det man gör. Lönen är en klassisk motivationsfaktor, särskilt om det finns tillgång till någon 
form av bonus som är direkt kopplad till arbetsprestationen. Annars ses belöning inte som lika 
betydande för arbetsmotivationen som man tidigare trott. Björklund menar att det i längden är 
de inre motivationsfaktorerna, själv arbetsintresset som väger tyngst. Belöning i olika former 
ses mer som kortsiktiga effekter. 
 
Mitt bidrag med denna uppsats är främst teoretiskt då jag utgått från Herzbergs 
motivationsfaktorer och applicerat dem på verkligheten för att se om det funnits möjlighet att 
bidra med något nytt till forskningen. I denna studie har jag funnit en väldigt viktig 
motivationsfaktor i arbetet idag och som inte omtalas i Herzbergs modell, nämligen tid.  
 
 
3.2 Kundorientering inom bank  
 
Eftersom denna uppsats förutom motivation även inrymmer begreppet kundorientering har 
jag valt att ge en övergripande bild av vad som tidigare forskats inom detta område för att 
sedan övergå till teorier inom motivation. Enligt många forskare utgörs en organisations 
kundorientering av framförallt de anställdas nivå av kundorientering.  
 
Att sträva efter att bli kundorienterad är enligt Lozano (2000) en grundläggande princip som 
har dominerat och förnyat några av de nuvarande ”management trenderna” som 
marknadsföring och total kvalitet. En kundorienterad organisation utvecklar produkter och 
tjänster efter sina kunders behov. Kunden är i centrum och en förutsättning för 
organisationens existens. Enligt Anton (2000) är det av stor vikt att man lyssnar till kundernas 
behov och ser till att dessa ligger i linje med företagets lösningar.   
 
Att formulera en enhetlig och tydlig bild på vad kundorientering i bank innebär är inte så lätt. 
Olsen (1992) menar att kundorientering i banker bygger på en dialog med kunden och att de 
tjänster som erbjuds överensstämmer med kundernas behov. Olsen studie grundas på 
intervjuer med 307 stycken bankkunder av vilka 143 stycken var män och 164 stycken var 
kvinnor. I Olsens avhandling med avseende på kvalitet i banktjänster beskriver en bankchef 
den traditionella bilden av en bank som en plats där: 

 
 ”Kunden kom med mössan i handen, fick avslag på sin låneansökan men tackade ändå – 
fortfarande med mössan i hand” (Olsén, 1992 sid. 21).    
 

Denna bild illustrerar en organisation som i mycket ringa utsträckning tar hänsyn till eller är 
styrd av sina kunder och deras önskemål. Olsén (1992) menar att kundorientering bygger på 
en dialog med kunden så att tjänsteleverantören följer utvecklingen av kundernas preferenser 
och inte bara förlitar sig på interna kvalitetsmått.  
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Andrén (1997) har med sin studie om kundorientering i bank funnit att kundorienteringen får 
olika innehåll beroende på vilken nivå som studeras. Andréns studie grundas på 26 intervjuer 
med kontorschefer och bankpersonal på 13 bankkontor. I avhandlingen har det framkommit 
att kundorientering får olika innebörd beroende om det är en fråga om individer eller 
organisationer. Han menar att det är nödvändigt att betrakta kundorientering från dessa två 
perspektiv. Följaktligen innebär det att en organisation kan anses vara kundorienterad utan att 
vissa individer är det men också tvärtom. Vidare menar Andrén att bankpersonalens 
interaktion med kunden är en komplicerad relation. Relationen utvecklas och förändras 
kontinuerligt vilket medför att kundorientering på individuell nivå får olika innehåll och 
innebörd beroende på hur välutvecklad kundrelationen är (Ibid). Bankpersonalens 
kundföreställningar påverkar även hur kundrelationen utvecklas. Kundföreställningarna är 
varierande och långt ifrån självklara. Det medför att bankpersonalens föreställning om kunden 
i stor utsträckning påverkar det kundorienterade agerandet (Ibid).  
 
Vidare anser Andrén (1997) att den grundläggande tanken bakom kundorientering är att det 
på lång sikt ska vara mer lönsamt för vissa företag än en standardiserad massproduktion. Om 
en högre lönsamhet ska uppnås bör organisationer och dess personal anpassa sitt 
kundorienterade handlande efter om kunden i fråga är lönsam eller inte. Kundorienterat 
agerande bör därför få olika innebörd beroende på om kunden är att anse som lönsam eller 
inte. Det har enligt Andrén visat sig att bankpersonalens förmåga och förutsättningar för att 
sakligt bedöma kunder som lönsamma i högsta grad är bristfällig. Det i sin tur medför att 
bankpersonalens kundorienterade agerande inte anpassas efter om kunden faktiskt är lönsam 
eller inte.  
 
Kelley (1990) som studerat kundorientering i banker definierar kundorientering som:  
 

”Customer orientation involves the satisfaction of consumer needs through the individual 
relationship existing between customer contact personnel and customers” (Kelley, 1990, sid. 
25).  
 

Graden av kundorientering i tjänsteföretag som banker, beror även på vilka tjänster som 
erbjuds och hur interaktionen mellan bankpersonal och kunder utvecklas (Ibid).  
 
Vidare menar Kelley (1990) att det är de anställdas nivå av kundorientering som avgör hur 
kundorienterad banken är. Därför anser hon att det är av stor vikt att man tar hänsyn till de 
anställdas motivation, arbetstillfredsställelse samt att man har tydliga arbetsroller. Det värde 
som är förknippat med en stark kundorientering måste accepteras såväl av ledningen som 
personalen, framförallt de som arbetar närmast kunden. Kelley menar att kundorientering är 
ett perspektiv av den service som varje individuell arbetstagare levererar. En hög 
servicekvalitet är nära sammankopplad till de anställdas nivå av kundorientering. En banks 
kundorientering av sin organisationskultur är också en funktion av bankpersonalens 
kundorientering (Kelley, 1990). När bankpersonalen uppvisar en högre nivå av 
kundorientering kommer hela organisationskulturen att bli mer kundorienterad. Kelleys studie 
om kundorientering i bank påvisar att anställda som är mer motiverade, mer nöjda och har en 
tydligare förståelse för sin roll inom organisationen tenderar att bli mer kundorienterade 
(Ibid).  
 
Forskaren Camilla Carlell (2003) menar att problemet med dålig kundorientering är något 
som präglar många gamla statliga företag. Bankerna har verkat i en monopolliknande miljö 
och det ligger i sakens natur att sådana företag får dålig kundorientering. Vidare menar Carlell 
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att bankerna ser kunden som given vilket kan leda till missnöje hos kunden. Detta missnöje är 
inte bankerna medvetna om men det kommer att realiseras när nya alternativ kommer.  
Birgitta Södergren (Kvalitetsmagasinet, 2005) anser att om en organisation ska gå mot en 
ökad kundorientering kan det krävas att de anställda på ett djupare plan måste anta nya 
förhållningssätt och värderingar.  
 
Enligt Zineldin (2000) är medarbetarnas kunskap, beteende, moral, attityder och motivation 
några kritiska faktorer vid långsiktig framgång att tillfredsställa kunders önskningar och 
behov. Det bidrar också till att förebygga, utveckla och behålla lönsamma relationer med de 
viktigaste kunderna. Hur man individuellt motiverar de anställda till bättre effektivitet och 
bättre relation med interna och externa kunder är en viktig del i ekvationen när man bedömer 
hur relationer byggs upp och underhålls.  Kunder är alltid mer lojala mot en anställd som de 
har kontakt med än företaget i sig (Ibid).  
 
Efter mycket nedlagd tid på sökande efter tidigare undersökningar om arbetsmotivation har 
jag inte funnit någon undersökning som behandlar den frågeställning jag ställer i denna studie. 
Däremot finns det en mängd studier om just arbetsmotivation och vad som motiverar 
människor i sitt arbete. Den undersökning som ligger närmast denna uppsats frågeställning, är 
Kelley (1990), som studerat kundorientering inom bank. Trots att Kelleys studie genomfördes 
för snart 16 år sedan anser jag att den har minst lika stor betydelse idag eftersom det är 
frontpersonalens agerande mot kunderna som avgör huruvida kunden upplever att banken är 
kundorienterad eller inte. De är ändå de som har den närmaste relationen till kunden och där 
bankens servicenivå speglas genom denna relation. Kelleys resonemang kring 
kundorientering är också något som stödjer min egen uppfattning och det är det som kommer 
att vara utgångspunkt för denna uppsats. Utifrån detta resonemang kommer jag att fokusera på 
anställdas motivation utifrån en känd arbetsmotivationsforskare, Frederick Herzberg som med 
sin två-faktor teori fått en betydande roll inom motivationsforskningen och som fortfarande 
används, än i dag. Det är framförallt  Herzbergs motivationsfaktorer som kommer att utgöra 
grunden för studiens analys.  
 
 
3.3 Motivation 
 
Då motivation är ett mycket intressant och utforskat område har jag valt ut delar som jag 
funnit intressanta och som får ge en övergripande bild av detta begrepp innan jag övergår till 
Herzbergs motivationsfaktorer.  
 
Vad menas egentligen med motivation? Svaret på den frågan är inte singularis. Själva ordet 
motivation har kommit in i det svenska språket relativt sent under påverkan från USA. Orden 
motiv och motivera kommer av det latinska motus, som betyder känsla, drift, lidelse och 
liknande. Ordet motivation har även fått olika betydelse i de olika psykologiska skolorna 
(Bakka, 2001).  
 
Det finns många definitioner av motivation. Pinder (1984) menar att paradoxalt skulle man 
kunna säga att det inte finns en enda specifik definition av motivation på grund av att det 
finns så många definitioner av olika aspekter av motivation. Vidare menar Pinder att det bara 
är en liten överdrift att säga att det nästan har funnits så många definitioner av motivation att 
tillgå genom åren, som det har funnits tänkare som har övervägt människans beteende (Ibid). 
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3.4 Definitioner  
 
Det finns alltså en mångfald av definitioner av begreppet motivation. Gellerman (1995) 
definierar motivation som ”skillnaden mellan att göra det minsta möjliga man kan komma 
undan med och att göra allt man förmår” (Gellerman, 1995, sid. 11). Enligt Gellerman innebär 
motivation en ambition att optimalt ta vara på de individuella drivkrafter som bidrar till en 
ökad produktivitet. I sin definition av begreppet motivation gör han en åtskillnad mellan 
motiv och motivatorer. Motiv ses som en inre drivkraft och ett engagemang baserat på eget 
intresse medan motivatorer är drivkrafter som kommer utifrån, yttre faktorer som påverkar 
beteendet som t.ex. pengar (Ibid).   
 
Enligt Bolman och Deal (1995) kan en definition av motivation ses som ett utåtriktat 
beteende. Individer som är motiverade anstränger sig mer för att prestera till skillnad från dem 
som inte är motiverade. En mer beskrivande definition ges av Robbins (2000) som menar att 
motivation är en vilja att utföra någon sorts prestation som begränsas av den nytta som 
prestationen samtidigt ger individen.  
 
Luikkonen (2000) ser på motivation som en psykologisk process som ger syfte och riktning åt 
en individs beteende. Abrahamsson och Andersen (1996) menar att det endast är individer 
som har eller kan känna motivation. Varken grupper eller organisationer kan känna 
motivation, det är något som finns hos den enskilda individen. Motivation är något som 
uppstår som en interaktion mellan individen och situationen och motivationsnivån varierar 
både mellan olika människor och för den enskilda individen (Ibid).  
 
Bakka et al (2001, sid. 160) har angett fyra generella betydelser av ordet motivation: 
 

1. Motivation är en gemensam beteckning för all den energi och alla de drivkrafter eller 
motiv som finns i människor (och djur). 

2. Motivation står för de specifika krafter (drivkrafter) som förkommer i olika 
typsituationer t.ex. arbetsmotivation, karriärmotivation, maktmotivation etc.  

3. Motivation används som en populär samlingsbeteckning för de olika medel för 
påverkan (positiva och negativa incitament) som används i organisationer. Man tänker 
då ofta på de organisationer som är mycket medvetna i sin användning av incitament. 
Enskilda författare använder uttryck som incitamentsstruktur och liknande i detta 
sammanhang.  

4. På individnivå talar man ofta om motivationssystem, motivationsmönster och liknade. 
Man tänker sig att en bestämd individ, eller kategori individer, har en karaktäristisk 
profil när det gäller t.ex. intressen, utbildning, arbete och karriär.    

 
Enligt Samuelsson (1999) har ett flertal forskare betonat vikten av att förstå drivkrafterna 
bakom en individs beteende. Det gäller framförallt för ett företag där individens motiv så 
långt det är möjligt ska överensstämma med de arbetsuppgifter som ska utföras i företaget.  
Enligt Murray (1973) är ett motiv en inre faktor som aktiverar, integrerar och styr en 
människas beteende. Det kan även helt enkelt förmodas existera som en förklaring av hennes 
beteende. Motivationen skiljer sig från andra faktorer som också påverkar beteendet. Det kan 
vara sådana som människans tidigare upplevelser, fysiska förmåga och den miljö hon befinner 
sig i även om dessa faktorer kan påverka motivationen. Ett motiv kan delas upp i två viktiga 
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komponenter. Drivkraft och mål eller belöning. Drivkraften kommer från den inre process 
som driver en person till handling. Drivkraften kan påverkas av den yttre miljön som 
exempelvis temperaturen, men drivkraften i sig själv är en inre kraft. Ett motiv avslutas av att 
man uppnår ett mål eller en belöning (Ibid). När målet har nåtts eller man erhållit en 
tillfredsställande belöning, styr motivet inte längre beteendet under en viss tidsrymd.  
En del psykologer tillägger att motivationen också kan innebära en medveten önskan om 
något, ett behov. Andra psykologer anser att en människas behov eller önskan är alldeles för 
subjektiva för att ha vetenskapligt värde. De ser hellre en aspekt på beteendet som en persons 
berättelse om sina inre känslor, vilket påverkas av det motiv som personen slutit sig till (Ibid).    
 
 
3.5 Behov  
 
Enligt Samuelsson (1999) används ibland motivation synonymt med behov. Bolman och Deal 
(1997) menar att det sunda förnuftet säger oss att behov är något betydelsefullt men ingenting 
om vad det består av. Enligt Lawler (1994) anser vissa forskare att människors preferenser när 
det gäller vad de vill ha ut av sina arbeten till största del bestäms av individuella behov.  
Murray (1973) har funnit att motivation är en av de drivkrafter som bestämmer hur en individ 
beter sig. Motivation finns med i alla slag av beteenden som inlärning, uppmärksamhet, 
perception, minne, glömska, tänkande, skapande och kännande. Vidare menar Murray att 
förhållandet mellan motivation och beteende ofta är komplicerat. En måttlig motivationsgrad 
kan ha en effekt medan en extrem grad kan få en helt annan effekt. En del motiv kan vara 
omedvetna och fientliga motiv kan skapa en konflikt. Det är först när vi får veta lite mer om 
dessa komplexa effekter hos motivationen som vi blir i stånd att förstå det mänskliga 
beteendet (Ibid).  
 
Lawler (1994) menar att det kan vara av betydelse att fokusera på individuella skillnader när 
det gäller motivation och dess effekter på beteendet då det beteende som är av vikt inom en 
organisation är frivilligt och motiverat. Vidare menar han att motivationen avgör huruvida en 
medarbetare kan prestera mer än sin arbetskamrat. Däremot utgör motivation endast en faktor 
bland många andra och en individs prestation påverkas av flera olika faktorer som 
medarbetarens kompetens, miljö och situation.  
 
 
3.6 Arbetsmotivation 
 
I början av 1900-talet fram till 1920-talet var intresset för arbetsmiljöns effekter på 
individernas arbetsmotivation minimalt (Wolvén, 2000). Företagen såg lönen som den mest 
framträdande motivationsfaktorn. I takt med att värderingarna i samhället förändrades började 
även företagen att intressera sig mer för arbetsmiljöns sociala betingelser. Under de senaste 
hundra åren har utvecklingen gått från en människosyn där individen betraktas som 
osjälvständig med låg motivation och lågt engagemang till en mer humanistisk människosyn. 
Idag ses individer som aktiva, utvecklingsinriktade, ansvarskännande och ambitiösa. (Ibid).   
 
Enligt Björklund (2001) handlar motivation om drivkrafter bakom människans allmänna 
beteende medan arbetsmotivation handlar om drivkrafter bakom individens arbetsrelaterade 
beteende. Trots att forskarna bedrivit en ihärdig forskning kring arbetsmotivation har de inte 
på ett slutgiltigt sätt kunnat definiera hur arbetsmotivation kan mätas. Det man ändå tycks 
vara eniga om är att arbetsmotivation inte går att mätas direkt, utan mätningen måste göras 
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genom att man använder olika variabler som indikerar arbetsmotivation. Sådana variabler som 
engagemang och arbetstillfredsställelse har ofta använts men det finns de som anser att dessa 
inte lämpar sig för mätning av arbetsmotivation (Ibid).    
 
Den finns alltså en hel mängd av olika teorier om motivation och arbetsmotivation. 
Sociologer har föreslagit att motivation är psykologiska processer som påverkar en människas 
beteende (Mitchell, 1982). De anser även att motivationen är individuell för varje individ. 
Alla människor har olika behov, värderingar och förväntningar och de individuella behoven 
kan variera över tid (Ibid). Teorier om motivation förklarar varför vi agerar och föredrar att 
göra vissa saker före andra. Människan strävar konsekvent mot bestämda mål med hjälp av 
flexibla beteenden. Vanligen skiljs primär motivation, som antas vara biologiskt betingad, 
från sekundär motivation, som är ett resultat av social och kulturell inlärning (Ibid).  
 
Maccoby (1989) menar att vi i allmänhet inte är speciellt medvetna om att vi är motiverade att 
arbeta. Men när vi ställs inför ett problem, eller ett tillfälle att utnyttja, blir vi plötsligt 
medvetna om att vi är motiverade. Han menar att påfrestningar gör oss medvetna om våra 
värderingar och missräkningar lockar fram våra drifter. Vi hindras av ett problem och känner 
behovet att lösa det, vi är hotade och känner driften att segra. Vi blir förolämpade och känner 
behovet av självhävdelse och värdighet (Ibid). Men drifter kan också vara undertryckta och 
omedvetna. Idag undertrycker många människor vrede som förorsakas av angrepp på 
självkänslan. Det beror på en värderingskonflikt. Viljan att få behålla jobbet kommer till 
exempel i konflikt med en önskan att få förolämpa chefen, en impuls som går under jorden. 
Den försvinner inte utan ligger och pyr som en känsla av dyster förbittring. Arbetsnarkomaner 
styrs av irrationella drifter som till exempel behovet att vinna föräldrarnas uppskattning. De 
som är mindre irrationellt motiverade uttrycker arbetsmoralen i behovet av att prestera och att 
skapa (Ibid).  
 
Schou (1991) menar att arbetsmotivation består av ett samlingsbegrepp för vad som driver, 
styr och upprätthåller arbetsprestationer. Arbetsmotivationsforskningen har till största delen 
fokuserat på två olika perspektiv, individperspektivet och situationsperspektivet. Enligt 
Samuelsson (1999) har individforskningen studerat personliga faktorer som 
förklaringsvariabler till arbetsmotivation medan situationsforskningen behandlat externa 
faktorer som belöningssystem och organisatorisk struktur.  
 
 
3.7 Motivationsteorier  
 
Enligt Lindgren (2000) finns det ett antal olika teorier som försökt att reda ut begreppet 
motivation utifrån olika utgångspunkter. Motivationsteorier kan delas in i tre huvudgrupper: 

 Behovsteorier 
 Kognitiva teorier 
 Sociala teorier 

 
Behovsteorierna utgår enligt Samuelsson (1999) från att individen motiveras till att utföra en 
arbetsuppgift om uppgiften i sig eller utfallet av uppgiften kan tillgodose individens 
grundläggande behov. Maslows behovspyramid, Herzbergs två-faktor teori och Hackmans 
modell är exempel på sådana teorier (Ibid).   
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De kognitiva motivationsteorierna koncentrerar sig på interaktionen mellan individens 
tankemönster och dennes omgivning vilket också förmodas spela en viktig roll för 
motivationen. Förväntningsteorier och attributionsteorin är exempel på kognitiva 
motivationsteorier (Samuelsson, 1999).  
 
De sociala motivationsteorierna understryker gruppåverkan och individers perception i 
förhållande till andra individer i omgivningen. Rättviseteorier som discrepancy och equity 
theory är exempel på sociala motivationsteorier. (Samuelsson 1999) 
 
Enligt Bakka et al (2001) handlar motivationsteorier om orsaker till olika beteenden. 
Behaviorismen, en betydelsefull psykologisk inriktning, hävdade att man skulle koncentrera 
sig på beteendet och inte spekulera över svårtillgängliga inre psykiska processer. Denna 
inriktning stod i skarp kontrast till Freuds psykoanalys som framförallt fokuserade på dessa 
inre processer. Freud och hans medarbetare hade under denna tid byggt upp en omfattande 
teorikonstruktion för att förklara ett så kallat normalt beteende samt olika nervösa åkommor 
(Ibid).  
 
3.8 Behovsteorier  
 
Individers behov har sedan länge fokuserats inom olika vetenskaper (Sörqvist, 2000). 
Psykologen Abraham Maslow blev tidigt känd för sin behovshierarki inom psykologin (se 
bilaga 4). Han ville med sin modell visa att människor har ett antal behov som är 
underordnade varandra på så sätt att de lägre behoven måste vara tillfredsställda för att de 
högre ska vara aktuella (Ibid). De fysiologiska behoven är de som måste tillfredsställas först. 
På denna nivå ingår de grundläggande behoven som måste tillfredsställas för att individen 
skall överleva som exempelvis hunger, törst och skydd. Om inte dessa grundläggande behov 
kan tillfredsställas är det med stor sannolikhet att individens huvudsakliga ansträngningar 
kommer att inriktas på denna nivå och att de andra nivåerna kommer att verka mindre 
intressanta (Bakka et al, 2001). Även motsatsen gäller. En behovsnivå som redan har 
tillfredsställts blir mindre intressant i framtiden (Sörqvist, 2000). 
 
Denna enkla modell har genom åren utsatts för mycket kritik beroende på att man bland annat 
kan finna många undantag till den men den går inte att avisa helt (Sörqvist, 2000). En forskare 
som inte godkänner behovspyramiden är Michael Maccoby (1989) som påstår att Maslows 
teori saknar empiriskt stöd eftersom det inte finns några bevis för att tillfredställelse av lägre 
behov utlöser högre behov. Visare bortser Maslow teoretiskt från kulturella och 
psykoanalytiska aspekter. Vad vi väljer att göra beror snarare på vår moral än på behovet av 
att tillfredsställa behov (Ibid). Enligt Nilsson (1999) är Maslows modell mycket spridd och 
använd men den är trots allt mycket förenklad. Man bör ha i åtanke att arbetsplatsen inte är 
det enda stället där personalen tillfredställer sina behov (Ibid).   
 
 
3.9 Herzbergs två – faktor teori 
 
Psykologen Fredrick Herzberg (2005) utvecklade i slutet på 1950-talet en omtalad teori om 
människors behov i arbetslivet och hans studie belyser individers attityder till sitt arbete. 
Medan Maslow intresserade sig för motivation i allmänhet så koncentrerade sig Frederick 
Herzberg (2005) på arbetsmotivationen. 
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“Work is one of the most absorbing things men can think and talk about. It fills the greater part 
of the walking day for most of us. For the fortunate it is the source of great satisfactions; for 
many others it is the cause of grief” (Herzberg 2005, sid. 3).   

 
Herzberg genomförde tillsammans med sina kollegor Bernard Mausner och Barbara Bloch 
Snyderman en stor intervjundersökning bland 200 ingenjörer och redovisningsfolk på middle-
managementnivå i olika typer av företag (Ibid). Vid intervjuerna lades stor vikt vid 
utforskningen av kritiska händelser i de intervjuades karriär, vid de tidpunkter då personerna 
hade starka upplevelser eller känslor i samband med arbetssituationen. Det kunde vara fråga 
om händelser och känslor av både positiv och negativ karaktär. Herzberg (2005) kom fram till 
att det är två centrala grupper av faktorer som påverkar en individs arbetsmotivation, så 
kallade hygienfaktorer och motivationsfaktorer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivationsfaktorer 
Påverkar graden av otillfredsställelse och 
utlöser motivation   
 

• Arbetet i sig 
• Erkännande  
• Ansvar 
• Prestationer 
• Personlig tillväxt 
• Avancemang 

Hygienfaktorer 
Påverkar graden av otillfredsställelse men 
kan inte utlösa motivation 
 

• Arbetsförhållanden 
• Lön  
• Status 
• Relationer till medarbetare och 

ledning  
• Ledaren 
• Faktorer i privatlivet 

Figur 1. Herzbergs motivations- och hygienfaktorer. Källa: Herzberg (2005) Fritt översatt 

 
Enligt Bakka (2001) påverkar hygienfaktorerna graden av otillfredsställelse men kan inte 
utlösa motivation. Motivationsfaktorer däremot påverkar graden av tillfredsställelse och 
utlöser motivation. Hygienfaktorerna är inte kurerande de är förebyggande (Ibid). 
Motivationsfaktorerna är direkt knutna till arbetsuppgifterna medan hygienfaktorerna inte har 
något med arbetsuppgiften i sig att göra, utan med miljön runt omkring själva arbetet 
(Herzberg, 2005). Det ena behovet är inte det andras motsats, båda behöver tillgodoses. 
Hygienfaktorerna måste tillfredsställas, men genom att endast göra detta leder till att 
individen blir nöjd för tillfället. Enligt Herzberg (2005) är det motivationsfaktorerna som 
måste tillfredsställas för att en individ ska kunna växa och utvecklas i sitt arbete. Herzberg 
(2005) konstaterar även i sin forskning betydelsen av ett tillräckligt kvalificerat arbetsinnehåll 
och möjligheter till utveckling i arbetet. Om ledningen önskar motivera sina anställda föreslår 
Herzberg att de ska fokusera på resultatet av motivationsfaktorerna eftersom det är dessa 
faktorer som individer anser är belönande och tillfredsställande (Ibid). Hackman och Oldham 
(1980) har inspirerats av Herzbergs modell och framhåller att det är själva arbetsuppgiften 
som skapar motivation. Hackmans modell understryker att det finns ett starkt samband mellan 
arbetets fundamentala egenskaper och den individuella upplevelsen. Arbetsmotivationen 
påverkas i hög grad av hur arbetet är utformat. Arbetet bör innehålla en hög grad av variation, 
betydelsefulla arbetsuppgifter, frihet för medarbetaren att själv utforma sina arbetsuppgifter 
och disponera sin tid (Ibid).    
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Senare forskning har visat att denna tudelning mellan hygienfaktorer och motivationsfaktorer 
är diskutabel. Det finns mycket som tyder på att det finns en glidande övergång mellan 
otillfredsställelse och tillfredsställelse och att flera hygienfaktorer kan ha en motiverande 
effekt. Det är till exempel orimligt att placera lön enbart som en hygienfaktor (Bakka, 2001, 
Maidani 1991).  
 
3.10 Analysmodell 
 
Det är utifrån Herzbergs motivationsfaktorer jag kommer att kartlägga hur bankanställdas 
motivation påverkas av kundorienterade förändringar. Motivationsfaktorerna kommer även 
att utgöra grunden för studiens analys.   
 
3.10.1 Arbetet i sig 
 
Arbetet i sig inrymmer delar som gör att arbetet upplevs som intressant, varierande och 
skapande (Herzberg 2005). Axelsson (1997) menar att det är mycket viktigt för en individ att 
känna att arbetet och arbetsuppgifterna är betydelsefulla. Det är också viktigt att individen 
känner att det finns en egen vinning för att han eller hon ska kunna motiveras. Det här kan 
infrias om det finns tydliga riktlinjer för arbetsuppgifter och att dessa kan fullföljas med 
synliga resultat. Någon form av feedback för utfört arbete är också betydelsefullt för att 
individen ska kunna känna att det är riktigt genomfört (Ibid).  
 
Enligt (Bang 1994) vill människor idag ha ut mer av arbetet än bara lön. Man har alltmer 
blivit medveten om att man trots allt tillbringar ungefär hälften av sin vakna tid på jobbet och 
att arbetsplatsen därför bör vara en plats där man trivs och där man kan tillgodose flera behov.  
 
Bakka et al (1993, sid. 174) redogör för Hackman och Oldhams empiriska resultat som 
beskriver fem primära drag hos arbetsuppgifter som anses främja det psykologiska tillståndet 
hos medarbetare:  
 

 Arbetsuppgiftens identitet:  
i vilken utsträckning arbetsuppgiften fullgör ett färdigt arbetet i motsats till en endaste   
del samt kunskap om arbetsinsatsens del i helheten.  
 

 Arbetsuppgiftens betydelse:  
att de anställda är medvetna om att deras arbetsinsats är meningsfull för andra 
människor både inom och utom organisationen 
 

 Kunskapsvariation:  
i vilken utsträckning arbetsuppgiften tar i anspråk olika färdigheter 
 

 Autonomi:  
graden av frihet i arbetet samt i hur stor utsträckning de anställda har frihet att själva 
planera arbetet och välja arbetsmetoder 
 

 Feedback i arbetet:  
i vilken utsträckning medarbetarna får klara besked om utfallet av sina arbetsinsatser, 
samt ett erkännande för det arbete som utförts.  
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När en förändring är på gång är det enligt Hagemann (1990) viktigt att orientera medarbetarna 
om vad förändringen går ut på. Information om vad som kommer att hända ska följas upp 
med information om varför eftersom medarbetarna vill kunna förstå avsikten med målet. 
Vidare menar Hagemann att på samma sätt som extern marknadsföring ska övertyga 
potentiella kunder, avser intern markandsföring att övertyga de egna medarbetarna.  För att 
kunna identifiera sig med företagets mål måste medarbetarna vara övertygade om att 
förändringen är nödvändig.  
 
 
3.10.2 Erkännande 
 
Erkännande innefattar den känsla som infrias när en medarbetare känner att han eller hon har 
lyckats med en arbetsuppgift till skillnad från att känna sig prissatt. Enligt Maccoby (1989) 
behöver vi uppleva att vi verkligen behövs och för att uppnå detta måste vi bli bedömda 
genom andra. Vår känsla av värdighet och egenvärde är beroende av att vi blir erkända av 
andra människor genom vårt arbete (Ibid). Enligt Hagemann (1990) lever individer i en 
ständig växelverkan med sin sociala omgivning och reagerar på impulser från den. Att ge 
feedback innebär att visa intresse och tillhörighet är en viktig motivator. Chefens 
uppmärksamhet bekräftar medarbetarnas självförtroende. Enligt Hagemann är det avgörande 
för företagets effektivitet och ekonomiska resultat att man kan tillfredsställa den enskildes 
behov av att känna sig betydelsefull. Ju mer en medarbetare ser sitt arbete som en del av 
helheten, desto mer kommer han eller hon att känna att den egna insatsen bidrar till att 
företaget kan nå sina mål. Den feedback som medarbetaren får hjälper honom eller henne att 
förstå sin roll i systemet (Ibid). 
 
Enligt Johnson och Welsh (1999) är erkännande inte bara en viktig motivationsfaktor för den 
belönade individen eller teamet utan skickar även signaler till andra individer inom 
organisationen om vilka arbetsinsatser som uppmärksammas. Vidare menar författarna att 
icke monetära belöningar har en betydelsefull genomslagskraft på medarbetarnas 
tillfredsställelse och engagemang men att dessa belöningar kan förlora slagkraft om lönen inte 
är rimlig. 
 
3.10.2.1 Belöningar 
 
Nilsson (1999) menar att om man vill att personalen ska bete sig på ett visst sätt så ska just 
det beteendet belönas. Denna grundtanke kan även uttryckas som: ”med rätt incitament får 
man människor att utföra önskvärda handlingar” (Ibid, sid. 143). Vidare menar Nilsson att 
pengar har en fördel som incitament på det sätt att de är lätta att administrera och att de flesta 
bedömer pengar som något positivt. Sociala belöningar kan vara betydligt svårare att 
förutsäga effekterna av (Ibid).  
 
Johson och Welsh (1999) menar att belöningar ska kopplas till mätbara resultat och att 
incitamentprogram är kraftfulla verktyg som kan påverka företagets resultat. Det är viktigt 
med en tydlig länk mellan affärsstrategin, företagets resultat samt individens belöning (Ibid).  
Syftet med ett belöningssystem från ett företagsperspektiv är att skapa incitamentprogram där 
de anställda sätts i fokus på företagets huvudområden. Från de anställdas perspektiv 
tillhandahåller ett belöningssystem ett meningsfullt erkännande av deras individuella och 
kollektiva ansträngningar.      
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Samuelsson (1999) menar att arbetsgivare ibland avstår från att införa belöningssystem på 
grund av att de inte kan finna någon bra och rättvis modell för detta ändamål. Standardiserade 
belöningssystem som inte tar hänsyn till hur individen vill bli belönad kan få negativa 
konsekvenser. Intresset för en arbetsuppgift kan minska om en individ som redan är 
motiverad att utföra denna arbetsuppgift får betalt för att utföra den. En individ som 
värdesätter inre belöningar som arbetstillfredsställelse kan till och med reagera negativt på 
yttre belöningar som t.ex. bonus (Ibid).     
 
Hagemann (1990) menar att framgång inte uteslutande behöver markeras genom lönen. I 
stället kan varje företag skapa sina egna symboler och ritualer som uttryck för erkännande och 
goda insatser och chefens ord har också en stor betydelse.  
 
3.10.3 Ansvar 
 
Motivationsfaktorn ansvar, inrymmer den känsla av kontroll över sitt arbete som individen 
känner att han eller hon har. Enligt Axelsson (1997) utgörs en individs handlingsutrymme av 
möjligheter till att känna ansvar, påverka sina arbetsuppgifter och kunna ta initiativ i sitt 
arbete. Då utvecklingen hela tiden går framåt och förändringar avlöser varandra ökar även 
kraven på individens kompetens. Till detta följer även ett utökat ansvar som hos de allra flesta 
uppfattas som något positivt (Maccoby, 1989). Ansvar kan till exempel innebära att arbetet 
ger individen någon form av oberoende och frihet och en möjlighet att kunna planera och 
bestämma hur arbetet ska se ut. Det kan även innebära att man ansvarar för en viss personal 
och deras utförande. Det är viktigt att ansvaret anpassas till individens kompetensnivå. 
Människor som saknar tillräcklig kompetens kan få svårigheter att hantera sitt ansvarsområde 
vilket även kan leda till att ansvaret känns som en börda istället för en motivationsfaktor 
(Ibid).   
 
3.10.4 Prestationer 
 
Med prestationer menas den känsla medarbetaren känner i form av tillfredsställelse i att se 
resultat av sitt arbete och att kunna lösa problem. Enligt George & Jones (2002) är motivation 
och prestationer två skilda aspekter av beteende i en organisation. Prestationer är en 
utvärdering av resultatet från en individs beteende. Motivation är bara en av åtskilliga faktorer 
som påverkar prestationer i ett företag. En hög motivation behöver inte leda till en hög 
prestation eftersom de anställda inte alltid har rätt kompetenser eller resurser för att utföra en 
uppgift. En hög prestation behöver inte heller alltid betyda att de anställda varit motiverade 
eftersom uppgiften möjligtvis inte varit uttömmande för individen (Ibid).   
 
Enligt arbetslivsforskarna arbetar tjänstemän allt mer efter underförstådda resultatkontrakt. De 
får månadslön men arbetar som om de hade en resultatlön. Idag har vad en individ presterar 
blivit viktigare och det räcker inte längre med att ”bara” utföra sitt arbete (suntliv.nu).  
 
3.10.5 Personlig tillväxt 
 
Med personlig tillväxt menas möjligheter till lärande av nya färdigheter samt att kunna 
utvecklas i sitt arbete. Enligt Maccoby (1989) är vi mest motiverade att arbeta när arbetet 
tillfredsställer våra utvecklingsbehov. Nilsson (1999) menar att många företag hellre talar om 
kompetensutveckling än om personalutveckling. Därigenom vill man betona en högre 
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målsättning än personalutvecklingens något förenklade ”kunskapspåfyllning”. Kompetens är 
ett vidare begrepp än kunskap (Nilsson, 1999, sid. 107). Målet är inte att begräsat till att ge 
personalen de nödvändiga yrkeskunskaperna utan hellre att skapa en personal som är 
motiverad och delaktig i affärsidén och har attityder och värderingar som ger beredskap till 
handling och förändringsberedskap.  
  
Hagemann (1990) menar att för att medarbetarna inte ska stagnera i fastlåsta former behöver 
de nya impulser och känsla av att de kan påverka sin egen arbetssituation. Möjligheten till 
yrkesmässig och personlig utveckling ser Hagemann som en investering för framtiden.  
Vidare menar Hagemann att den stress som kan framkomma när man inte får bruk för sina 
resurser och när man stagnerar i sin personliga och karriärmässiga utveckling kan för 
målinriktade människor upplevas som värre än stressen av att ha alldeles för mycket att göra. 
En undersökning genomförd i Tyskland har visat att medarbetare som fått utmanade 
arbetsuppgifter och även uppmärksamhet av överordnade utan att befordras, hade samma 
inställning till sitt arbete som de som gjort karriär (Ibid). Hagemann ser detta som en 
bekräftelse på att uppmärksamhet är nyckeln till motivation.  
 
3.10.6 Avancemang 
 
Avancemang innefattar möjligheten till att kunna gå vidare och utvecklas i sin arbetsroll, att 
få en högre ställning eller status sitt arbete. Enligt Maccoby (1989) är det viktigt att individers 
förmåga och kompetens utmanas vilket ofta sker genom någon form av befordran. Antingen 
att individen får ett större ansvar för andra människor eller att ansvaret vidgas till exempelvis 
nya arbetsuppgifter, fler kunder och nya problem som ska lösas.  
 
Hagemann (1990) menar att de flesta människor har en önskan om att utvecklas och utnyttja 
sina resurser. Det är därför vikigt att man får bekräftelse på framgången i form av 
avancemang, bättre titel och en högre lön. Vidare menar Hagemann att det går att skapa 
befordringsmöjligheter även för dem som inte har siktet inställt på att bli chefer. De kan 
istället avancera horisontellt genom att delegeras mer ansvar och variation i arbetsuppgifterna.  
 
3.10.7 Tid 
 
Tid är en motivator som inte nämns i Herzbergs modell men som tydligt framkommit som en 
betydande och frånvarande motivationsfaktor hos de bankanställda i denna studie. Vad är då 
egentligen tid? Enligt Albert Einstein är tid det man mäter med en klocka. Det här var en 
enkel definition på begreppet när de framfördes en gång i tiden. Andra krånglade dock in sig i 
allt mer invecklade definitioner (http://susning.nu). Einsteins definition säger inte så mycket 
om egenskaperna hos det som vi kallar för tid men det är ändå en ganska enkel och tydlig 
förklaring av detta begrepp. När man pratar om tiden är det praktiskt att använda begrepp som 
tidens gång och att tiden går snabbare. Annars får man ta till andra mer komplicerade 
begrepp som den ”observerade tidsskillnaden för en observatör relativt en annan observatör” 
(Ibid).  
 
3.10.7.1 Tidsbrist 
 
Sociologen Jörgen Larsson (2004) menar att tidsbrist är ett ord i tiden. Idag ses tid som en 
resurs och något som vi använder, sparar, slösar, investerar etc. Vidare menar han att 
grogrunden för utbredningen av upplevd tidsbrist är föreställningen om att tid är pengar när 
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tiden i sig ses som värdefull och att den bör fyllas med många nyttiga aktiviteter. Själva 
innebörden i begreppet tidsbrist är långt ifrån självklar. Gamla definitioner av tidsbrist är att 
uppleva brådska och att vara jäktad. Det som idag vanligtvis definieras som stress. Tidsbrist 
kan också beskriva en individs upplevelse av att kraven är för höga i förhållande till hur 
mycket tid man har tillgänglig (Ibid). Höga krav och låg grad av kontroll är också en 
arbetslivsfaktor som bidrar till tidspress. Höga krav i arbetslivet är lättare att klara av om man 
har hög grad av kontroll (Ibid). Tidspress är resultatet av alltför höga förväntningar från 
omgivningen om att vi ska vara duktiga på jobbet. Men det handlar också om att våra egna 
ambitioner att få ett attraktivt arbete och tjäna mycket pengar.   
 
3.10.7.2 It-stress 
 
Den moderna tekniken har också höjt förväntningarna på snabbhet. Många förväntar sig att få 
ett svar på ett e-postbrev inom ett dygn. Tekniken har också möjliggjort att mer av den vakna 
tiden nyttiggörs t.ex. som att ringa arbetssamtal från bilen vilket har skapat mindre utrymme 
för avslappning och reflektion. Vidare menar Larsson (2001) att den nya tekniken riskerar att 
bidra till att skapa merarbete. E-posten och mobiltelefonen innebär mycket mer 
kommunikation vilket i en del fall inte alltid är nödvändigt eller produktivt. Datorn kan även 
räkna ut vissa saker på kort tid vilket innebär att  individen  kan känna sig långsam i 
förhållande till denna kapacitet.  
 
Internet, fler tv-kanaler och e-post minskar individers möjlighet att tänka och samtala i ett 
lugnt tempo utan att bli avbrutna. Den nya tekniken innebär även att förvärvsarbetet alltmer 
inkräktar på fritiden. Mobiltelefoner och bärbara datorer gör att man är anträffbar dygnet runt 
och att man kan utföra mer arbete i hemmet. Tekniken har även fört med sig vissa fördelar 
som t.ex. att man kan ringa från mobilen och tala om att man blir sen till ett möte och att 
kunna arbeta hemifrån för att slippa pendla till jobbet (Larsson, 2001). 
 
En svensk forskargrupp som undersökt tjänstemäns stress i samband med 
kommunikationsteknik har kommit fram till att den stationära telefonen är den mest 
stressande faktorn, inte e-posten eller mobilen. Enligt forskarna beror detta på att individen 
kan läsa e-posten vid ett senare tillfälle och helt enkelt stänga av mobiltelefonen. När 
telefonen ringer upplever många däremot sig tvungna att svara. Samma studie visade även att 
de individer som upplever IT-stress också känner sig stressade av andra skäl, som tidsbrist 
(http://suntliv.nu).  
 
Den fysiska arbetsmiljön kan vara en av flera stressfaktorer på jobbet. Forskning kring 
kontorslandskap och så kallade flexibla kontor visar att det för en del individer kan upplevas 
som stressande. Framförallt för de personer som talar mycket i telefon, hanterar 
sekretessbelagda ärenden och har ett behov av avskildhet. Buller är också en stresskälla i 
arbetslivet. Individer kan i en del fall stressas omedvetet av det tysta susandet från datorer och 
fläktar. Detta ljud som hela tiden finns i bakgrunden har på sikt en tröttande effekt och 
påverkar kroppsliga stressmarkörer som t.ex. blodtrycket (http://suntliv.nu).   
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4 Forskningsresultat och analys 
 
I detta avsnitt redovisas uppsatsens forskningsresultat. Här kommer jag med hjälp av 
Herzbergs motivationsfaktorer att analysera det empiriska materialet som jag erhållit genom 
mina intervjuer med Bankens anställda. Jag har valt att sammankoppla resultatet och 
analysen i samma avsnitt eftersom det annars är lätt att samma saker upprepas om analysen 
får ett eget kapitel för sig. Som grund för denna undersökning har jag utgått från det resultat 
jag erhållit genom min föregående undersökning (se bilaga 3). Det resultatet har jag sedan 
kopplat till Herzbergs olika motivationsfaktorer för att få en länk mellan de båda 
undersökningarna. Av Herzbergs sex olika motivationsfaktorer har jag funnit att två av dem 
har mer påverkan på de anställdas motivation i det dagliga arbetet. Det är framförallt arbetet 
i sig och erkännande därför kommer tyngdpunkten att ligga på dessa faktorer och de har av 
den anledningen även fått större utrymme i detta kapitel.  
 
 
4.1 Arbetet i sig  
 
Den här motivationsfaktorn som inrymmer arbetets natur med bitar som 
arbetstillfredsställelse, intresse och mening var den faktor som gav mig den största 
överraskningen. Utifrån min förundersökning hade jag med mig en föreställning om att de 
anställdas arbetsuppgifter skulle ha genomgått en ganska stor förändring och att bankmännen 
skulle vara tvungna att förändra sitt förhållningssätt till både arbete och kunder. Eftersom 
förändringar i sig brukar kräva ganska mycket engagemang och energi från individer hade jag 
även en föreställning om att motivationen hos de bankanställda skulle ha förändrats en hel 
del. Det här visade sig dock vara något som jag hade en alltför uppförstorad bild av. Istället 
blev jag ganska förvånad när jag i början av mina intervjuer med respondenterna ställde 
frågan om hur de kundorienterade förändringarna hade påverkat deras arbetsmotivation och 
fick följande svar:  
 

”Vilka förändringar menar du då?” (Chef) 
 
”Vi jobbar i stort sett som förut, det är ingen större skillnad.” (Bankman) 
 

De här svaren förundrade mig och jag ställde mig frågande till hur man egentligen lyckats 
förmedla budskapet om den nya strategin (se bilaga 3) från ledningsnivå till kontorsnivå. Efter 
mer detaljerade frågor framkom det dock efter en stund att det faktiskt hade blivit några små 
förändringar och att dessa i viss mån hade påverkat motivationen hos de anställda men i mer 
positiv riktning än jag hade föreställt mig: 
 

 ”Jag känner mig mer motiverad och bekväm med det nya sättet att arbeta. Det blev också mer 
tydligt när handboken (se bilaga 3) kom.” (Bankman)  
 
”Det kändes mer som att man lyfte fram gamla sanningar och förtydligade dem.” (Bankman)  

 
Det nya kundorienterade arbetssättet som grundar sig på den nya privatmarknadsstrategin och 
de tre hörnstenarna: rätt kund, rätt sätt och rätt erbjudande (se bilaga 3), som implementerades 
för drygt tre år sedan hade alltså inte i någon större omfattning påverkat vare sig arbetssätt 
eller motivation hos mina respondenter. En av cheferna förklarade detta sammanhang med att 
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man redan för 15 år sedan hade börjat sträva efter att arbeta mer kundorienterat och att man 
inom en snar framtid skulle kunna sägas uppfylla detta kriterium till ungefär 75 %. 
 

”Det här sättet att arbeta började vi med för 15 år sedan och det har varit som en vision. Då 
kanske vi hade kommit 20 % nu är det kanske 60 %. Med vårt nya datasystem CMS (Customer 
Management System), kanske vi kommer 70-75 %. Det är inte ett nytt sätt att jobba för att bli 
kundorienterad, bara nya verktyg. Det här materialet, själva handboken (se bilaga 3), det måste 
man jobba med på olika sätt. Man kan inte bara skicka ut det från centralt håll. Just nu jobbar vi 
mycket med säljteknik och coaching. Vi följer det här ganska strikt, det har blivit en rutin. 
(Chef) 

 
Även om respondenterna inte uppfattade de kundorienterade förändringarna som någon större 
förändring av varken arbetssätt eller förhållningssätt till Bankens kunder så var det just det här 
som framkom som en av de stora svårigheterna enligt uppgifter från huvudkontoret i min 
föregående undersökning som genomfördes för två år sedan. Svårigheten i att se vad som 
verkligen krävs av den enskilda medarbetaren för att kunna arbeta på det nya sättet visade sig 
även i denna undersökning vara en utmaning för de allra flesta: 
 

”De kundorienterade förändringar som kommit de senaste åren har inte påverkat vårt sätt att 
arbeta i någon större utsträckning. Det har mer blivit en form av bekräftelse att vi kommit en bit 
på väg och att vi redan jobbar på rätt sätt. De svåra i arbetet är mer att kunna planera och få en 
struktur på arbetet och att man verkligen jobbar med ”rätt” kund. Rätt kund, ja det är den kund 
som är mest lönsam för Banken.” (Bankman)  
 

När en förändring är på gång är det enligt Hagemann (1990) viktigt att orientera medarbetarna 
om vad förändringen går ut på. Information om vad som kommer att hända ska följas upp 
med information om varför, eftersom medarbetarna vill kunna förstå avsikten med målet. Det 
är alltid svårt att se vad en förändring kräver av en medarbetare när förändringen i sig inte 
upplevs som en förändring. Det är då det ställs höga krav på att den information och 
kommunikation som förmedlas från högre instanser inom Banken verkligen fungerar på bästa 
tänkbara sätt. Min egen uppfattning om detta är att det inte nått ut på ett tillfredställande sätt. 
Det man på huvudkontoret befarade skulle bli ett problem skulle också enligt min åsikt, 
konstaterats ha blivit ett problem. Jag upplever det mer som ett kommunikationsproblem än 
ett informationsproblem. Med kommunikationsproblem menar jag det sätt som ledningen 
förmedlar budskap till andra delar inom Banken. Det är nog oundvikligt att sådana här 
problem uppstår inom större organisationer men frågan är om det inte skulle kunna förbättras 
på något sätt så att leden från budbärare till mottagare skulle kunna reduceras? Framförallt 
beror det även på hur den närmaste chefen kommunicerar med sina medarbetare och kan 
förmedla viktiga förändringar utan att medarbetarna upplever detta som ett hot. Förändringar i 
sig kan upplevas som skrämmande för en del individer. Enligt respondenterna uppstod det 
även en del svårigheter under implementerades av det nya arbetssättet (se bilaga 3) som kom 
med den nya strategin: 
 

”Det är svårt att få hela organisationen att faktiskt jobba efter det här nya arbetssättet. För 
planering, uppföljning och sånt, det tar lång tid innan alla förstår det rent intellektuellt, det är en 
sak, men sen att det verkligen blir en rutin. Det räcker inte med att skicka ut en handbok (se 
bilaga 3) utan man måste ta nya tag hela tiden. Vi har ständiga uppföljningar.” (Chef)  

 
Det som majoriteten av respondenterna upplevde som ett stort problem var att hinna med alla 
saker som skulle göras samtidigt som de skulle hinna med att uppdatera viktig information 
från Intranätet. En del ställde sig även kritiska till det sätt som man centralt inom Banken 
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försökt att ”sälja in” saker på kontorsnivå. Det stora informationsbruset inom Banken 
upplevde många som ett problem eftersom det varje dag kommer ramlar in en mängd 
information som medarbetarna måste sätta sig ned med och prioritera det som känns viktigast: 
 

”Lite kritik, att när det kommer saker centralt är man dålig på att sälja in saker på linjen. 
Information är en sak, ett problem här i Banken att vi varje dag måste sitta ned och prioritera det 
vi läser på intranätet. Vad är det som är viktigt för mig? Det kommer otroligt mycket saker, det 
är ett enormt informationsbrus varje dag. När man ska ut med ett budskap från centralt håll det 
är lätt att det här drunknar och det hänger otroligt mycket på cheferna på kontoret, hur de köper 
det och förmedlar det till oss andra. (Bankman) 
 

Under intervjuerna framkom det även att många var skeptiska till det sätt som information 
från ledningen presenteras inom Banken. En bankman förklarar sin syn på detta på följande 
vis: 

 
”Det känns ofta som att det blir som viskleken, det kommer ut något uppifrån, träffas chefer på 
en högre nivå som ska sätta ihop någonting, man startar en projektgrupp och sen ska det ut i 
organisationen. Det ska presenteras i flera led. Sen när det kommer ut till medarbetarna så har 
folk satt sin prägel på det här och den viktigaste rollen har nog kontorschefen. Sen beror det på 
hur man säger saker och ting, vilken attityd man har till det här själv. Ibland blir det så här bland 
oss medarbetare att vi känner att: vad har de nu hittat på där uppe”? (Bankman) 
 

Det var framförallt det här som respondenterna på huvudkontoret befarade skulle bli ett 
problem, att medarbetarna ute på de lokala kontoren skulle känna att ”vad har de nu hittat på 
där uppe”? Känslan av att huvudkontoret ses som en del och det lokala kontoret som en annan 
del var också ett problem och en svårighet som man på huvudkontoret ville försöka förändra 
så att avståndet inte skulle kännas för stort. Mina respondenter upplevde fortfarande ”Vi - och 
De-känsla” men menade också att avståndet börjat minska då folk från huvudkontoret börjat 
synas allt mer ute bland de lokala kontoren. Respondenterna menade att det var lättare att 
känna motivation och att ta till sig förändringar när de också hade en personligare bild av 
dessa människor.  
  
De största förändringarna i själva arbetsuppgifterna de senaste åren har egentligen skett på 
ledarskapssidan. Där har arbetet gått från en specialistroll till att bli mer av en coaching - och 
ledarskapsroll. Numera talas det mycket om coaching och coachsamtal, uttryck som blivit av 
en trend inom affärsvärlden och som ursprungligen kommer från idrottsvärlden. Enligt de 
chefer jag intervjuat ses denna förändring som en inspirerande och motiverande uppgift men 
det handlar även om att hitta en balans i den nya rollen och att lära sig att prioritera rätt saker: 
 

”Coachbiten har vuxit. Man får vara duktig på att prioritera och välja bort. Jobba med rätt sak på 
rätt sätt, att jobba smart, och så klart föra en dialog med personalen.”  (Chef) 
 

  
Axelsson (1997) menar att det är viktigt för en individ att känna att arbetet och 
arbetsuppgifterna är betydelsefulla och intressanta. Någon form av feedback för utfört arbete 
är också betydelsefullt för att individen ska kunna känna att det är riktigt genomfört. 
Respondenterna menade att de trivdes bra med sina arbeten och att motivationen var 
genomgående hög även efter de kundorienterade förändringar som genomförts de senaste 
åren. Det är framförallt kunderna som har den största betydelsen för medarbetarnas 
motivation och den feedback som bankmännen får av kunderna är den viktigaste bekräftelsen 
på att arbetet är utfört på rätt sätt. En bankman beskriver sin arbetsmotivation på följande vis: 

35 



 
 
 
 

”Motivationen den går liksom i vågor. Varför jag tog det här jobbet är för att jag tycker om det 
här med relationer mellan människor. Att få sitta öga mot öga med personer, det är kreativt och 
roligt. Det är fortfarande det roligaste. Den ena personen är inte den andra lik. Man jobbar med 
samma grejer men situationerna är alltid olika. Sen finns det alltid mer och mindre roliga saker 
inom arbetet men huvudskälet är fortfarande att man får jobba med en social närvaro”. 
(Bankman) 

 
Enligt (Bang 1994) vill människor idag ha ut mer av arbetet än bara lön. Man har alltmer 
blivit medveten om att man trots allt tillbringar ungefär hälften av sin vakna tid på jobbet och 
att arbetsplatsen därför bör vara en plats där man trivs och där man kan tillgodose flera behov. 
Respondenterna poängterade vikten av ett bra samarbete och att sammanhållningen på 
kontoren fortfarande var mycket god. Det talades mycket om att det ”var högt i tak” och att 
samarbetet kollegor emellan fungerade mycket bra. Majoriteten betonade speciellt trivseln 
som en mycket betydelsefull motivator. Lönen hade inte lika stor betydelse som gemenskapen 
och sammanhållningen.  
 

”Lönen är absolut inte allt. Det är viktigare med ett arbete är att man trivs med det och att man 
har goda arbetskamrater. Jag skulle inte stanna kvar här om jag inte trivdes. (Bankman) 
 

Bankmännens arbete uppfyller enligt min åsikt de fem primära dragen hos arbetsuppgifter 
som anses främja det psykologiska tillståndet hos medarbetare (Bakka et al, 1993). Arbetet 
fullgör ett färdigt arbete på så vis att bankmännen har huvudansvar för sina kärnkunder och 
arbetar med hela kundbilden. Respondenternas arbetsinsats är meningsfull för andra individer, 
framförallt för Bankens kunder men också för Bankens aktieägare. Arbetsuppgifterna tar i 
anspråk olika färdigheter hos de bankanställda, både ekonomikunskaper men också det 
personliga förhållningssättet gentemot kund, själva kundservicen. Graden av frihet i arbetet 
tolkar jag som ganska stor där det framförallt handlar om att prioritera de arbetsuppgifter som 
upplevs som mest betydelsefulla. Respondenternas feedback kommer framför allt från 
kunderna själva men även från andra kollegor och den närmaste chefen.    
 
Även om lönen inte betyder allt har den i efterföljande motivator, erkännande, visat sig spela 
en stor roll för bankmännens motivation idag. Enligt Bakka (2001) och Maidani (1991) kan 
lönen ses som både en hygienfaktor och en motivationsfaktor. I min studie framhålls lönen 
som en förhållandevis stark motivationsfaktor hos de bankanställda. Jag tror att mycket 
förmodligen beror på det alltmer försäljningsbetonade arbetssättet.  
 
 
4.2 Erkännande 
 
Den motivator som visade sig ha stor betydelse för de bankanställdas motivation var just 
erkännande och då framförallt i form av en högre lön och mer belöning för det alltmer 
krävande och försäljningsbetonade arbetet. Enligt Maccoby (1989) behöver vi uppleva att vi 
verkligen behövs och för att uppnå detta måste vi bli bedömda genom andra. Vår känsla av 
värdighet och egenvärde är beroende av att vi blir erkända av andra människor genom vårt 
arbete. Hagemann (1990) menar att ju mer en medarbetare ser sitt arbete som en del av 
helheten, desto mer kommer han eller hon att känna att den egna insatsen bidrar till att 
företaget kan nå sina mål. Den feedback som medarbetaren får hjälper honom eller henne att 
förstå sin roll i systemet. Det arbete som bankmännen genomför har en stor betydelse för 
Bankens framgång eftersom de har den närmaste kontakten med kunden och även interagerar 
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i ”sanningens ögonblick”. Den främsta feedbacken anser respondenterna kommer från 
kunderna själva. Om en kund känner sig nöjd får bankmannen bekräftelse på detta på en och 
samma gång. Denna bekräftelse är en stark motivator för respondenternas arbetsmotivation.  
 
Johnson och Welsh (1999) menar att icke monetära belöningar har en betydelsefull 
genomslagskraft på medarbetarnas tillfredsställelse och engagemang men att dessa belöningar 
kan förlora slagkraft om lönen inte är rimlig. Majoriteten av respondenterna ansåg att de ville 
ha någon mer form av belöning för det alltmer fordrande arbetet. Även om de flesta ansåg att 
de fick beröm och uppmuntran från den närmaste chefen var detta inte tillräckligt för att höja 
arbetsmotivationen. Respondenterna poängterade tydligt att lönen borde vara högre.  
 

”Det är kul att jobba men allting har sitt pris också. Den kunskapsnivå vi ska ha och den 
arbetspress vi har så är det dåligt betalt Vi tycker inte att vi får tillräckligt betalt för mödan. Det 
går nog jämt genom hela kåren.” (Bankman)  
 
”Krasst att säga men vad får jag ut av det lönemässigt? Om vi nu går mot säljande rollen så 
kommer det vara så att bankmän i framtiden inte kommer att kunna vara det i 30 år. För det 
kommer man inte att hålla för. De som är säljare idag har kanske en höjd på 10-15 år. Sen måste 
de trappa ner”. (Bankman) 

 
Enligt respondenterna är det viktigt för Banken att göra något åt detta problem då det annars 
kan uppstå svårigheter med att attrahera individer som funderar på att söka arbete inom 
Banken. En del menade att dagens unga som kommer in i arbetslivet har högre krav och inte 
samma lojalitet som de äldre. Det framkom tydligt att respondenterna var medvetna om den 
alltmer försäljningsinriktade arbetsrollen och att de lätt blir en jämförelse med den egna 
arbetsrollen och andra försäljningsbetonade arbeten.  
 

”Vi måste få mer betalt för vad vi gör. Det tas fram men det är mycket hokus pokus och ”hysch 
hysch”. De vill inte betala mer än vad de behöver. Jämför vi våran säljarkår som det nu har 
blivit med andra säljarkårer då ligger vi klart efter i det hänseendet både vad det gäller bonus 
och betalning. Och det kommer alltid att ligga ledningen till fatet. Tittar man på 
personalenheten vilka har de sämsta värdena, jo det är just de här grejerna”. (Bankman) 

 
Nilsson (1999) menar att om man vill att personalen ska bete sig på ett visst sätt så ska just 
det beteendet belönas. Denna grundtanke kan även uttryckas som: ”med rätt incitament får 
man människor att utföra önskvärda handlingar”. Vidare menar Nilsson att pengar har en 
fördel som incitament på det sätt att de är lätta att administrera och att de flesta bedömer 
pengar som något positivt. Sociala belöningar kan vara betydligt svårare att förutsäga 
effekterna av (Ibid). Det fokuseras mycket på lönsamhet i Banken idag och min egen 
uppfattning är att man mer ser till resultatet än hur det egentligen går med själva 
kundorienteringen. Det pratas mycket om försäljningsutfall men hur mycket pratas det om 
framsteg i personalens kundorienteringsprocess? Min uppfattning kom så småningom att 
bekräftades av en av cheferna: 
 

”Vi pratar mer om lönsamhet och försäljning än vad vi pratar om kundorientering.  
Man får en klapp på axeln och får synas i organisationen. Man kan vara med i olika 
projektarbeten det är också viktiga morötter. Men det är inte alla som tycker det, en del vill 
hellre ha mer pengar. Det gäller att hitta något för var och en. Det som mäts det blir gjort, så är 
det.” (Chef)  
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Det gäller att hitta något för var och en säger denna chef. I mina öron låter det som ett 
intressant och klokt resonemang. Frågan är bara hur man omsätter det i praktiken? Individer 
är olika och motiveras av olika saker. Att kunna erbjuda varje medarbetare den morot han 
eller hon föredrar tror jag skulle ge en mycket motiverad och engagerad personal. Frågan är 
om det skulle vara lönsamt för företaget? Troligtvis inte med det kortsiktiga fokus som råder 
idag där kostnaderna ska hållas så låga som möjligt. Däremot skulle det förmodligen ge ett 
alldeles förträffligt resultat på lång sikt om det bara fick omsättas i praktiken.  

 
 
4.2.1 Belöningar 
 
Samuelsson (1999) menar att arbetsgivare ibland avstår från att införa belöningssystem på 
grund av att de inte kan finna någon bra och rättvis modell för detta ändamål. Det har 
framkommit i intervjuerna att många skulle motiveras av en högre lön i form av bonussystem 
men att det även ligger en viss risk i detta eftersom det skulle kunna leda till att samarbetet 
kollegor emellan försämras.  

 
”Belöning och provisionslön, då skulle man känna en annan motivation, men det finns även 
risker med det här.  Vi har inget revirtänkande, vi delar med oss. Risk finns att om man får 
betalt för att göra affärer kanske man snor affärer av varandra. Det måste bli en vettig variant av 
den eftersom det här arbetet är ett lagarbete”. (Bankman) 
 

Enligt Johnson och Welsh (1999) är syftet med ett belöningssystem från ett företagsperspektiv 
att skapa incitamentprogram där de anställda sätts i fokus på företagets huvudområden. Från 
de anställdas perspektiv tillhandahåller ett belöningssystem ett meningsfullt erkännande av 
deras individuella och kollektiva ansträngningar. Det här resonemanget är något som 
respondenterna poängterade tydligt och som de ansåg saknades för att höja motivationen i 
arbetet.        
 

”Eftersom vi idag är en säljorganisation skulle man kunna föra in det här.  
Om det ska vara på grupp eller individnivå vet jag inte men någonting borde det bli. Då tror jag 
att motivation skulle bli högre. Man borde titta på det. Någon form av bonussystem skulle vi 
vilja ha”. (Chef)  

 
Idag existerar inte lönen som belöningssystem inom Banken. Det förekommer en del 
säljtävlingar men på blygsam nivå. Det händer ibland att bankmännen får resa iväg en helg 
och göra roliga saker men mer än så brukar det inte bli. Jag anser personligen att det är viktigt 
med sådana möjligheter men jag tror också att de flesta skulle känna mer uppskattning om det 
visade sig i lönekuvertet också. Det ena borde inte nödvändigtvis utesluta det andra. Jag tror 
istället att det skulle kunna öka motivation hos de anställda. Uppskattning kan en individ nog 
aldrig få för mycket av, tvärtom brukar det vanligtvis vara det motsatta. Det respondenterna 
kände starkt för var att införa ett bonussystem för själva bankkontoret när det går bra. Ett 
sådant belöningssystem tror jag skulle fungera bättre än ett individuellt. Samarbetet kanske 
till och med förbättras då man gemensamt strävar efter gemensamma mål? Det är möjligt att 
en del hellre skulle föredra ett individuellt bonussystem men enligt respondenterna tolkar jag 
det som att man ändå hellre ser det till ett gemensamt projekt.  

 
”Muntlig belöning får vi. Jag tror att det är svårt att ha ett provisionsbaserat ersättningssystem 
på det sätt som vi jobbar för då ser man bara till sitt eget och inte till kontoret. Vi har 
vinstandelsystem när det går bra för Banken. Det skulle vara kul om det fanns något för det här 
kontoret också när det går bra.” (Bankman) 
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Även om det tydligt finns en försäljningsinriktad filosofi inom Banken har det framkommit en 
del svårigheter i att verkligen fokusera mer på kundorientering istället för produktorientering. 
Eftersom bankerna traditionellt varit mer produktfokuserade och man även idag fokuserar 
mycket på lönsamhet och försäljningsutfall tror jag det är svårt att hitta en jämn balans mellan  
dessa två olika aspekter men som ändå följs åt i vissa hänseenden, exempelvis att fokusera på 
den lönsammaste kunden.  
 

”Det finns en fara i att bli alltför försäljningsfokuserad. Det motverkar de tre hörnstenarna i den 
nya strategin (se bilaga 3). Det behöver inte göra det men risken finns för då blir man helt 
produktfokuserad istället för konceptfokuserad”. (Chef)  
 

Hagemann (1990) menar att framgång inte uteslutande behöver markeras genom lönen. I 
stället kan varje företag skapa sina egna symboler och ritualer som uttryck för erkännande och 
goda insatser och chefens ord har också en stor betydelse. Även om respondenterna i stor 
utsträckning efterfrågar en högre lön och mer belöning finns det även idéer om andra så 
kallade mjuka värden som även de kan höja motivationen.  
 

 ”Mer semesterdagar skulle jag vilja att de får. Kan räcka med en till, men att man går ner i 
åldrarna och ger dem någon extra semesterdag. Om den ska börja vid 50 eller någonstans, att 
man kommer ner i tidigare åldrar. Det är en mjukvara som det är mycket goodwill i. Det har 
med friskheten att göra också. Vi har bankhälsan som kommer ut till oss på kontoren och gör 
undersökningar emellanåt.” (Chef) 

 
I det alltmer ökade arbetstempot tror jag att detta är och kommer att bli en allt viktigare 
motivator. Eftersom arbetet också blivit alltmer krävande anser jag att det inte räcker med att 
få en högre lön om det inte finns tillräckligt med tid för återhämtning. Tid idag har för de 
flesta individer blivit en alltmer värdefull resurs. Numera anser många har inte den tid de 
anser sig behöva. Förutom en önskan om att ge de anställda mer semesterdagar finns även det 
andra idéer som säkert skulle bidra till att ökade bankmännens motivation. Ytterligare en chef 
resonerar på följande vis:  

 
”Det som jag skulle vilja förändra för att öka motivationen är att höja statusen. Att 
medarbetarna kan känna att de gör något som är riktigt bra och de är viktiga. Att det inte är vem 
som helst som kan stega in här och göra deras jobb som bankman och det är min roll att försöka 
lyfta fram det”. (Chef)  

 
Den här chefens resonemang låter som en viktig motivator som förmodligen också skulle ge 
bankmännen en känsla av att vara mer betydelsefull. Jag tror inte att en högre lön i sig skulle 
förbättra motivationen i någon större utsträckning om annat än för stunden. Efter en stund 
skulle efterfrågan troligtvis öka återigen. En blandning mellan mjuka och hårda värden tror 
jag är den bästa varianten. Men jag anser att det borde fokuseras mer på de mjuka värdena.  
 
 
4.3 Ansvar 
 
Enligt Axelsson (1997) utgörs en individs handlingsutrymme av möjligheter till att känna 
ansvar, påverka sina arbetsuppgifter och kunna ta initiativ i sitt arbete.  Då utvecklingen hela 
tiden går framåt och förändringar avlöser varandra ökar även kraven på individens kompetens. 
Några problem med att känna ansvar i sitt arbete verkar inte förekomma hos mina 
respondenter. Majoriteten anser att de har tillräckligt med ansvar i sitt arbete. Den nya 
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strategin har inneburit att bankmännen fått ett större ansvar för sin kundstock som ska 
underhållas och kontaktas i olika omgångar.  
 

”Det nya arbetssättet har blivit en form av utvidgning av ens ansvar. Det beror på hur man 
individuellt bygger på det här och tar för sig. Volym av kunder är fullt nog och mer därtill”. 
(Bankman) 

 
Enligt Maccoby (1989) kan ansvar till exempel innebära att arbetet ger individen någon form 
av oberoende och frihet och en möjlighet att kunna planera och bestämma hur arbetet ska se 
ut. Då bankmännen fått ett större ansvar för Bankens kärnkunder har de också en större 
möjlighet att själva planera och strukturera upp sitt arbete. Detta upplever de flesta som 
intressant och motiverande men det har framkommit att det även upplevs som stressande att 
hinna med alla kunder på ett tillfredsställande sätt. Kundstocken för varje bankman ligger 
kring 1000 kunder var. Det är många kunder att ansvara över men alla kräver inte lika mycket 
engagemang från bankmännen då de kontaktas med olika tidsintervall med hjälp av den så 
kallade överenskommelsen (se bilaga 3). Bankmännens utökade ansvar ser jag som ett steg 
närmare ettan på orienteringsskalan (se bilaga 3). Jag anser även att det är lättare att få en 
enhetligare bild av ett arbete då man själv fått varit med att forma och utföra det från början 
till slut. Mina respondenter har även fått ett större inflytande och medbestämmanderätt över 
utjämning av avgifter vilket även underlättar arbetet och ger en snabbare gång i sådana 
ärenden. Även om bankmännen själva anser att de har tillräckligt med ansvar finns det andra 
som inte resonerar på samma vis.  

 
” Jag skulle vilja ge bankmännen mer ansvar men känner att de inte vill ta det. De tycker redan 
att de har tillräckligt. Frågar man om de skulle kunna tänka sig att ta ansvar för t.ex. en 
Internetkampanj får man ofta svar att: nej jag har alldeles för mycket. Den reaktionen tycker jag 
att man får oftare än att folk vill ha ansvar. Man har så pass mycket helt enkelt. Jag skulle även 
vilja att bankmännen tog större ansvar för att ”självcoacha” sig. Är jag nöjd med det jag gjort 
här, varför blev det så här? Varför fick jag så bra utfall på det här osv. Det jag jobbar med nu är 
att de ska göra det här innan de kommer till mig. Att de tittat på sin försäljningsrapport och 
analyserat den, vad var bra och vad var dåligt och vad ska jag utveckla? På vilket sätt ska jag 
utveckla den och hur ska jag göra det. Och så vill jag att de ska ta med sig en frågeställning om: 
vad vill jag bli coachad i?”  (Chef) 

 
Det här resonemanget kommer från en chef som har ett tydligt fokus på att öka medarbetarnas 
försäljningsutfall. Samtidigt som denne chef vill fokusera mer på denna punkt betonas även 
faran i att bli alltför produktfokuserad och mindre kundorienterad. Det verkar finnas en 
svårighet i Banken att få en smidig balansgång mellan dessa två sidor. Kundorientering och 
produktorientering är två olika sidor på ett och samma mynt, enligt min egen tolkning, men 
det gäller att inte fokusera för mycket på enbart siffror. Enligt Kelley (1990) beror graden av 
kundorientering i tjänsteföretag som banker på vilka tjänster som erbjuds men också hur 
interaktionen mellan bankpersonal och kunder utvecklas. Detta hur tror jag är den avgörande 
faktorn för kundnöjdheten. Detta hur påverkar även kundernas uppfattning om hur 
kundorienterad Banken är. Kelley (1990) menar också att det är de anställdas nivå av 
kundorientering som avgör hur kundorienterad banken är. Eftersom det är frontpersonalen 
som träffar kunden personligen blir också denna kontakt så betydelsefull i detta avseende.  
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4.4 Prestationer 
 
George & Jones (2002) menar att en hög prestation inte alltid behöver betyda att de anställda 
varit motiverade eftersom uppgiften möjligtvis inte varit uttömmande för individen (Ibid). Det 
här resonemanget kan kopplas till hur mycket bankmännen idag får kämpa för att få hem en 
affär i Banken jämfört med hur det var tidigare. Numera råder en hård konkurrens mellan 
olika banker då var och en erbjuder i stort sett likartade produkter och tjänster. Det gäller att 
kunna attrahera nya kunder men också att behålla de lönsammaste. Dagens bankkunder är mer 
medvetna och kundernas attityd till bankerna har också förändrats. En bankman beskriver det 
alltmer hårdnande klimatet på följande vis: 
 

”Det ska gå kundens väg men samtidigt vår väg också. Det som triggar på det är att det är en 
otroligt stenhård marknad. Att ta hem lån idag är inte som tidigare. Nu kommer inte kunden 
med mössan i handen och frågar om de får lån utan de frågar istället varför de inte har fått sitt 
lån? Det är en helt annan attityd numera.” (Bankman)  

 
Nu för tiden jobbar bankmannen inte en endaste gång med ett låneärende utan istället kan det 
bli ofrånkomligt att arbeta med samma ärende tre eller fyra gånger innan det är klart. 
Massmedia är också bra på att spä på konkurrensen bankerna emellan. Med hjälp av rubriker 
där kunderna lär sig att ställa bankerna mot varandra får de markanden att hårdna alltmer. 
Detsamma gäller på sparandesidan. Då respondenterna väl lyckats få hem affären känner de 
sig tillfreds men arbetet är inte över för den sakens skull.   
 

”När man väl lyckas att få hem affären känner man sig väldigt nöjd. Och då kan man pusta ut en 
stund. Men sen gäller det att behålla kunden också. Så det blir även ett ganska stort efterarbete 
också.” (Bankman) 

 
I dagens hårda konkurrens banker emellan tenderar kunderna att kräva mer av bankmännens 
tid vilket i sin tur medför att bankmannen inte hinner med så många kunder som kanske var 
planerat. Detta tror jag kan leda till att en del känner sig otillräckliga eftersom de inte får tid 
att bearbeta så många kunder som vore önskvärt. Det här anser jag även motarbetar Bankens 
önskan att vara proaktiv mot kund, något som kunderna efterfrågat i de årliga 
kundnöjdhetsundersökningarna (bilaga 3). Konkurrensen kommer alltid att finnas där, men 
hur gör man med den tid som inte finns tillhands? 
 
Enligt arbetslivsforskarna arbetar tjänstemän allt mer efter underförstådda resultatkontrakt. De 
får månadslön men arbetar som om de hade en resultatlön. Idag har vad en individ presterar 
blivit viktigare och det räcker inte längre med att ”bara” utföra sitt arbete (suntliv.nu). Det här 
stämmer också väl överens med hur bankmännens situation ser ut idag. De arbetar med 
kunder och förväntas hålla en hög servicenivå samtidigt som de ska jobba med försäljning och 
lönsamhet. Ibland tror jag att de här två delarna lätt kan krocka med varandra men det är 
kanske även därför Banken hamnar vid trean på orienteringsskalan (se bilaga 3). En bankman 
uttrycker sig så här: 
 

”Vi arbetar mycket med försäljning men sen förväntas allt som har med kundvård bara att ingå” 
(Bankman) 
 

Utan att gå till överdrift allt för mycket verkar det nästan som att bankmännen idag jobbar 
med två yrken i ett och samma, en vårdande del och en säljande del? Tidigare arbetade 
bankmännen mer med ordermottagning men nu är det ett mer proaktivt förhållningssätt som 
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är önskvärt. Majoriteten av respondenterna har arbetat länge inom Banken och själva 
kundservicetänkandet finns redan inbyggt i ryggraden. Många ansåg att det emellanåt uppstod 
svårigheter med att jobba med båda delar utan att bli alltför produktfokuserad. Men 
kundvården hamnar i de flesta fall överst på prioriteringslistan. En bankman förklarar detta på 
följande vis: 
 

”Man tänker inte så mycket på aktieägarna och sånt utan mer att man vill göra det bästa för 
kunden. Sen har man självklart i bakhuvudet att Bankens produkter är lönsamma för Banken. 
Men jag säljer inte bara för att öka lönsamheten utan också för att kunden har nytta av det”. 
(Bankman)  

 
Det har enligt Andrén (1997) visat sig att bankpersonalens förmåga och förutsättningar för att 
sakligt bedöma kunder som lönsamma i högsta grad är bristfällig. Det i sin tur medför att 
bankpersonalens kundorienterade agerande inte anpassas efter om kunden faktiskt är lönsam 
eller inte. Ur ett kundorienteringsperspektiv tror jag personligen att det nog lätt kan hända att 
bankmännen inte alltid fokuserar på den lönsammaste kunden även om så var meningen. Om 
bankmannen för tillfället valt ut en lönsam kund på dataskärmen som ska bearbetas med hjälp 
av den så kallade överenskommelsen (se bilaga 3) och det samtidigt dyker upp en ”fysisk” 
kund på bankkontoret som behöver hjälp med något ärende blir det förmodligen ganska svårt 
att förbigå denna kund. Många av respondenterna har också arbetat ganska länge inom 
Banken och är van att ge service till kunder överlag, vare sig de är lönsamma eller bara 
”vanliga” kunder.  
 
 
4.5 Personlig tillväxt 
 
Enligt Nilsson (1999) är målet med kompetensutveckling inte begräsat till att ge personalen 
de nödvändiga yrkeskunskaperna utan hellre att skapa en personal som är motiverad och 
delaktig i affärsidén, och som även har attityder och värderingar som ger beredskap till 
handling och förändringsberedskap. Hagemann (1990) menar att för att medarbetarna inte ska 
stagnera i fastlåsta former behöver de nya impulser och känsla av att de kan påverka sin egen 
arbetssituation. Maccoby (1989) menar att individer är mest motiverade att arbeta när arbetet 
tillfredsställer individens utvecklingsbehov.  Att kunna utvecklas i sitt arbete är något som 
alla respondenter anser att de har möjlighet att göra. Det finns många olika kurser för 
vidareutbildning men många av dem är också obligatoriska. Genom det nya kundorienterade 
arbetssättet har också möjligheterna för bankmännen att kunna växa i arbetet blivit större men 
för en del känns det som om det nästan är för mycket helt enkelt. En bankman säger så här: 
 

”Det finns tillräckligt med kompetensutbildning. Ibland känns det som det är för mycket och för 
ofta. Och så kommer det nya utbildningar hela tiden, man har liksom inte ork eller lust att göra 
det. Ibland kan jag känna att: om man bara slapp gå en endaste kurs till. Men det är mest när det 
är stressigt som det känns så här.” (Bankman) 

 
Det visar sig tydligt i intervjuerna att respondenterna som arbetat längre inom Banken känner 
att det kommit väldigt mycket den senaste tiden. När en kurs avslutats kommer det en ny och i 
början på 2006 ska bankmännen fokusera på nya områden inom sakförsäkringar. En bankman 
beskriver sin syn på det hela på följande vis: 
 

”Försäkringssidan den blir tuff. Den ska vi grotta ner oss riktigt ordentligt i. Ju äldre man blir 
desto mindre motivation har man för att sitta och plugga vid skolbänken. Det här är mer tvång. 
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Det här måste vi kunna. Man måste vara förändringsbenägen. Det har blivit så mer och mer. Det 
går inte att kämpa åt andra hållet.” (Bankman) 

 
Eftersom bankmännen får planera sin egen tid och har krav på sig att vidareutveckla sig tror 
jag att det ibland kan upplevas som ett tvång att hela tiden boka in nya kurser som också ska 
konkurrera med den vikiga kundrelationstiden. Mestadels av kurserna lärs in på den egna 
arbetsplatsen genom e-learning vilket har sina för och nackdelar. Bankmännen slipper 
tidskrävande transporter och eventuella övernattningar på annan ort men det finns också en 
risk att de blir störda av vardagsrutinerna på den egna arbetsplatsen. Bankmännen sitter även i 
öppna kontorslandskap vilket betyder att de omges av en mängd olika faktorer som t.ex. 
kollegor, telefoner, datorer och kunder vilket kan upplevas som störande faktorer.  
 
Under implementerandet av det nya datasystemet uppstod en del problem. Det här tog lite tid 
av respondenterna men efter några omkörningar fungerar det idag ganska bra. Några 
respondenter menade att de inte alltid hade tillräckligt med tid att lära sig alla program till en 
tillfredsställande nivå och en bankman menade att: 
 

”Det händer ofta att man lär sig genom: learning by error.” (Bankman) 
 
Även om det kanske inte är ett önskvärt tillstånd tror jag att det är en ganska vanlig 
inlärningsteknik idag, för vad lär man sig inte bäst av än sina misstag? Nackdelar är att det tar 
onödig tid och kan även kännas frustrerande för medarbeten att hela tiden hamna i diket, men 
det brukar ordna upp sig i slutändan och då har man verkligen lärt sig något istället.   
 
 
4.6 Avancemang 
 
Enligt Maccoby (1989) är det viktigt att individers förmåga och kompetens utmanas vilket 
ofta sker genom någon form av befordran. Antingen att individen får ett större ansvar för 
andra människor eller att ansvaret vidgas till exempelvis nya arbetsuppgifter, fler kunder och 
nya problem som ska lösas. De senaste åren har bankmännens möjligheter att avancera och 
utvecklas i arbetet blivit större i och med de nya kundorienterade förändringarna. 
Bankmännen har fått ett större ansvar för Bankens kärnkunder och ansvarar för en egen 
kundstock som ska vårdas och skötas på ett effektivt sätt. Genom överenskommelsen (se 
bilaga 3) har det även blivit tydligare hur ofta bankmannen ska kontakta sina kunder. 
Överenskommelsen finns även inlagd i det nya kundsystemet CMS.  
 

”Överenskommelsen fungerar väldigt bra för de som arbetar med den. Det är en supergrej. Det 
finns visserligen en svårighet med den och det är om man får halva kundstocken på samma 
månad. Man måste hålla koll på när de förfaller och att man inte lägger alla kunder på en och 
samma månad. Men om man jobbar med den utspritt över hela året, blir det en jämnare 
fördelning och inte så stressigt och fullbokat”.  (Chef) 

 
Hagemann (1990) menar att det går att skapa befordringsmöjligheter även för dem som inte 
har siktet inställt på att bli chefer. De kan istället avancera horisontellt genom att delegeras 
mer ansvar och variation i arbetsuppgifterna. Inom Banken finns det möjligheter att avancera 
på olika vis.  
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”Det finns många olika karriärvägar inom Banken. Alla centrala avdelningar man till exempel 
kan gå till. Sen kan man också byta kontor, gå från ett mindre till ett större. Inom den här 
banken uppmuntras även kvinnor att söka chefsbefattningar.” (chef) 

 
Den här möjligheten tror jag betyder mycket för bankmännens motivation. Vill en individ inte 
fastna i en roll så kan han eller hon gå vidare till andra sysslor utan större hinder i vägen. Det 
är viktigt att alla uppmuntras till att gå vidare och utvecklas och att det är en valfrihet och inte 
något som kommer av tvång. Enligt Hagemann (1990) kan man tvinga en människa att göra 
något men aldrig tvinga honom eller henne att vilja, det är något som kommer inifrån. 
Motivation är också den drivkraft som gör arbetet lustfyllt. Det här är något som också stödjer 
min egen uppfattning.  
 
 
4.7 Tid  
 
Tid är något som alla respondenter anser att de har för lite av i sitt arbete. Om det är 
kundorienteringen i sig eller om det är förändringar överlag i bankvärlden som bidragit till 
detta framgår inte specifikt men jag tror att det finns en mängd orsaker till detta. Enligt Olsen 
(1992) har tempot i arbetet ökat rejält de senaste åren och dagens bankanställda har också fått 
en annan roll än tidigare. Larsson (2001) menar att den nya tekniken riskerar att bidra till att 
skapa merarbete. E-posten och mobiltelefonen innebär mycket mer kommunikation vilket i en 
del fall inte alltid är nödvändigt eller produktivt. Datorn kan även räkna ut vissa saker på kort 
tid vilket innebär att individen kan känna sig långsam i förhållande till denna kapacitet. 
Internet och e-post minskar också individers möjligheter att tänka och samtala i ett lugnt 
tempo utan att bli avbrutna. Enligt respondenterna har tempot och pressen på arbetet ökat de 
senaste åren med det nya kundorienterade arbetssättet och de nya datasystemen som 
implementerats den senaste tiden.  Det nya datasystemet CMS (Customer Management 
System) kommer dock förmodligen att underlätta bankmännens arbete i framtiden när det väl 
har inarbetats och alla fått in en rutin som fungerar tillfredställande. Enligt respondenterna 
kommer det kontinuerligt in nya saker från centralt håll vilket också kräver tid och 
uppmärksamhet av medarbetarna men det finns också andra vardagliga avbrott som även de 
stjäl tid av bankmännen. En av mina respondenter ger följande beskrivning av hur en 
arbetsdag på bankkontoret kan se ut:       
 

”Först ska man läsa mailen på morgonen sen ska man lyssna av meddelanden på telefonen. I de 
allra flesta fall finns det någon kund som vill att man ringer upp. När man äntligen sätter sig ner 
för att jobba proaktivt, då kommer en kollega eller en oväntad kund förbi och vill ha svar på 
någon fråga. Det blir hela tiden en massa extrajobb och man hinner inte alltid att förbereda sig 
som man borde. Men det är svårt att säga nej också, man vill ju hjälpa till och servicetänkandet 
sitter så djupt rotad i ryggen på en.” (Bankman)   

 
En svensk forskargrupp (http://suntliv.nu) som undersökt tjänstemäns stress i samband med 
kommunikationsteknik har kommit fram till att den stationära telefonen är den mest 
stressande faktorn i arbetet, inte e-posten eller mobilen. Detta har även bekräftats i min studie. 
Många upplevde telefonen som en stressfaktor eftersom det är svårt att låta den bara stå och 
ringa även om det fanns andra viktiga saker att göra. Telefonen framkallade pliktkänslor som 
att avlasta andra kollegor som var sysselsatta med viktiga ärenden. 
 
Enligt Larsson (2001) kan tidsbrist beskriva en individs upplevelse av att kraven är för höga i 
förhållande till hur mycket tid individen har tillgänglig. Höga krav och låg grad av kontroll är 
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också en arbetslivsfaktor som bidrar till tidspress. Ett mönster som visat sig i mina intervjuer 
är att kraven är för höga i förhållande till den tid som finns tillgänglig. Jag tolkar det som att 
bankmännen har höga krav på sig, det är mycket som ska hinnas med på en arbetsdag 
samtidigt som tiden inte riktigt räcker till. Det är en träningssak att lära sig prioritera rätt 
saker, något som ingår i det nya kundorienterade arbetssättet men hur mycket kan man 
prioritera bort egentligen innan det inkräktar på själva kundorienteringen? Arbetspressen har 
tydligt ökat de senaste åren och en bankman beskriver situationen på följande vis: 
 

”Visst har det blivit en annan press på oss idag och den kommer också att öka framöver.   
Och de här nya systemen att fokusera och få ut mer vid varje kundbesök, den pressen har vi på 
oss. Dels ska vi ha ett antal besök i veckan, dels ska vi dokumentera hur många avslut vi får vid 
varje besök. Det ska ligga på minst två avslut per besök. Det ska även vara statistik varje vecka 
som ska lämnas in till chefen och det är en otrolig uppföljning och tryck hela tiden.” (Bankman) 

 
Även om respondenterna upplever sitt arbete som varierat och intressant bidrar tidsbristen till 
att dra ner motivationen. Det har framkommit att kraven på bankmännen också kommer att 
öka vilket i sig kan bidra till att känslan av den egna kapaciteten inte riktigt räcker till. En 
bankman beskriver det på följande vis: 
 

”Alla går på full speed hela tiden för att överhuvudtaget klara av arbetet. Det tär på 
motivationen i sig. Att man hela tiden ska jobba under en press. Kraven ökar ideligen”. 
(Bankman) 

 
En anledning till den ökade arbetspressen på bankkontoren beror till stor del på att kontoren 
har för lite resurser. På 1990-talet genomfördes neddragningar inom Banken vilket lett till att 
det inte finns tillräckligt med kapacitet att fylla upp de hålrum som fortfarande existerar. Det 
har dock framkommit i intervjuerna att Banken kommer att anställa mer personal och det har 
redan anställts så kallade ”specialister” som bankmännen kan vända sig till vid behov. Det här 
ser jag som ett steg i rätt riktning och ett närmande till en tydligare kundorientering. I likhet 
med Kelley (1990) som menar att det är de anställdas nivå av kundorientering som avgör hur 
kundorienterad banken är anser jag att det borde fokuseras mer på Bankens egen personal.  
 
Tidsbristen förekommer inte enbart hos bankmännen. Även några av cheferna upplever att de 
inte har den tid som vore önskvärt. En chef beskriver det så här:  
  

”Man känner alltid att man ligger lite efter och att man borde sitta ner med fler. Jag har inte den 
tid som jag skulle behöva. Det är framförallt bristen på tid och alla andra arbetsuppgifter som 
gör att man inte hinner sitta ner med var och en tillräckligt mycket”. (Chef)  
 

En intressant aspekt som dykt upp under intervjuerna är något som kallas för ”reflektionstid” 
och som även finns inlagd på bankmännens schematid. Det här är något som kommit det 
senaste halvåret och som förmodligen fyller ett viktigt syfte för Bankens kundorientering men 
det som går emot det är att det inte helt enkelt verkar finnas tid till denna aktivitet. Som så 
mycket annat handlar det förmodligen här också om en prioriteringsfråga. En bankman 
beskriver sin syn på denna reflektionstid på följande vis: 
 

”Jag hinner inte reflektera, det får jag göra på fritiden. Det har inte funnits tidigare i Banken 
utan kom för drygt ett halvår sedan. Det fungerar egentligen inte. Telefoner som ringer, ett lån 
som ska bearbetas, kundmöten, ja det går alltid före och då räcker inte tiden till, det har vi 
räknat ut. Det blir inget kvar till reflektion. I almanackan står det ”reflektionstid” men det följs 
inte upp, det finns helt enkelt ingen tid för det.” (Bankman) 
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Även om kraven har och kommer att öka får jag en känsla av att det framförallt på ett av 
bankkontoren finns en ganska god kontroll på bankmännens arbetssituation. En chef uttalar 
sig på följande vis: 

 
”Stämningen har nog förändrats lite grann. Bankmännen kan känna sig lite pressade och det 
beror mycket på våra nya verktyg. Innan de lärt sig att fått rutin på dem och all datateknik kring 
det så kan det bli en period med mer stress. Det har hänt väldigt mycket på ganska kort tid. Det 
kan bli mycket ibland men det gäller att vara uppmärksam när det blir så. Då får man dra ner 
kraven. Det är viktigt att man hela tiden pratar och håller koll på det. Jag tycker att vi klarar av 
det ganska bra ändå.” (Chef) 
 

Enligt min åsikt är det framförallt chefens huvuduppgift att hålla uppsikt så att medarbetarna 
inte arbetar för hårt även om det naturligtvis också finns ett ansvar hos den enskilda 
medarbetaren. Det här har kanske blivit än allt viktigare faktor idag och framförallt hos den 
äldre generationen där många förmodligen känner att de inte riktigt hinner med i dagens höga 
arbetstempo och förändringstakt.  
 
Forskning (http://suntliv.nu) kring kontorslandskap och så kallade flexibla kontor visar att det 
för en del individer kan upplevas som stressande. Framförallt för de personer som talar 
mycket i telefon, hanterar sekretessbelagda ärenden och har ett behov av avskildhet. Buller är 
också en stresskälla i arbetslivet. Individer kan i en del fall stressas omedvetet av det tysta 
susandet från datorer och fläktar. Jag tror att dessa faktorer har en stark på verkan på de 
bankanställdas upplevelse av tidsbrist. Det finns hela tiden bakgrundsljud i form av kunder, 
kollegor, telefoner och datorer som tillsammans både medvetet och omedvetet kan påverka 
respondenternas koncentration samtidigt som det är lätt att bli avbruten i sin arbetsuppgift. På 
bankkontoren sitter man även i öppna kontorslandskap med endast en tunn skiljevägg 
emellan. Det finns många fördelar med detta landskap då det är lätt att få kontakt med andra 
kollegor och närheten till skrivare och faxar. Nackdelen är att det kan vara svårt att avsäga sig 
extra uppgifter där en kollega eller kund behöver hjälp med ett oväntat ärende.  
 
 En av Bankens svårigheter enligt min egen tolkning, ligger i fokuseringen på det proaktiva 
arbetssättet. Om bankmännen ska kunna arbeta proaktivt mot kund måste det också finnas tid 
till det. Men har man som bankman inte tiden att utföra alla arbetsuppgifter och vara proaktiv, 
då kan det också vara svårt att ge kunden det där ”lilla extra”, som också har en avgörande 
betydelse för kundens upplevelse av servicekvaliteten, och som kan avgöra vilken bank 
kunden väljer att vända sig till.  
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5 Slutsatser och avslutande diskussion  
 
 
I denna uppsats har jag försökt att kartlägga hur bankanställdas motivation påverkats av 
kundorienterade förändringar inom en Sveriges storbanker. Studiens resultat visar att de 
anställdas motivation har påverkats på olika sätt. Respondenterna trivs bra med sina arbeten 
och framförallt med sina kollegor och kunder. Många av de intervjuade har jobbat länge inom 
bank och varit med om många olika förändringar. De kundorienterade förändringar som 
genomförts inom Banken har mer blivit en form av förtydligande och inte någon större 
förändring av bankmännens sätt att arbeta jämfört med tidigare vilket många respondenter 
anser som motiverande. Det har blivit ett tydligare fokus på vad som menas med rätt kund och 
det nya kundsystemet, CMS, har inneburit att arbetet blivit mer strukturerat. Den stora 
svårigheten i arbetet ligger mer i att kunna fokusera på rätt kund och att verkligen prioritera 
de viktigaste uppgifterna. Den största förändringen inom arbetsuppgifterna har däremot skett 
inom ledarskapssidan vilka numera ska jobba som så kallade coacher, vilket de även upplever 
som omväxlande och motiverande men även som svårt att få tiden att räcka till. De chefer 
som intervjuats anser att de inte har tillräckligt med tid till för sina medarbetare som vore 
önskvärt.  
 
Utifrån Herzbergs motivationsfaktorer har det i denna studie visat sig att de faktorer som 
påverkats mest av de kundorienterade förändringarna är arbetet i sig och erkännande. 
Majoriteten av respondenterna upplever att kraven på dem har ökat och att trycket och pressen 
på själva arbetsuppgifterna blivit högre. Vidare har det framkommit att både bankmän och 
chefer anser att lönen för mödan är alldeles för låg. Respondenterna har tydligt påpekat att de 
skulle vilja ha någon form av provision och ett bonussystem eftersom arbetet blivit alltmer 
försäljningsbetonat. Det har också framkommit att det finns risker med individuella 
bonussystem då bankmännens arbete i stor grad handlar om ett samarbete kollegor emellan. 
Respondenterna menar att de idag har ett gott samarbete och ”högt i tak” därför finns det vissa 
nackdelar med att införa sådana här belöningssystem. En negativ följd av ett implementerande 
bonussystem skulle enligt respondenterna kunna leda till att bankmännen håller saker för sig 
själv vilket kan försämra samarbetet. En annan risk som framkommit är att individuella 
bonussystem skulle kunna leda till att bankmännen blir fokuserade på rent försäljningsutfall 
vilket i sin tur innebär att de jobbar mer produktorienterat i stället för att jobba proaktivt och 
kundorienterat. Det alla bankmän och chefer dock samtycker om är att det borde införas ett 
bonussystem för hela kontoret när det går bra. Det skulle tydligt kunna öka 
arbetsmotivationen hos respondenterna.  
 
I denna studie har jag funnit ett tema som framkommit genomgående i intervjuerna och som 
skulle kunna öka arbetsmotivationen hos de bankanställda. Det är en faktor som inte omtalas i 
Herzbergs två-faktor teori, nämligen tid. Tiden har visat sig vara något som respondenterna, 
både bankmän och chefer efterfrågar i stor utsträckning. En stor del av respondenternas tid har 
blivit en prioriteringfråga men det handlar även om att Banken har för lite resurser. Tiden har 
visat sig spela en avgörande roll i vilken utsträckning bankmännen ska kunna jobba proaktivt 
mot kund, något som kunderna också efterfrågat i Bankens årliga kundnöjdhetsundersökning. 
Respondenterna anser att tiden blivit en bristvara och betonar den vikt som tiden verkligen har 
på deras arbete och motivation. Majoriteten av bankmännen känner inte att de hinner med sitt 
jobb som de skulle vilja. Även cheferna anser att de skulle vilja ha mer tid för sina 
medarbetare.  
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Min egen slutsats av Bankens kundorientering är att man måste satsa mer på sin egen 
personal. De är trots allt de som avgör hur kundorienterad Banken är och kommer att bli. Men 
har man som bankman inte tiden att utföra alla arbetsuppgifter och vara proaktiv, då kan det 
också vara svårt att ge kunden det där lilla extra, det som idag skiljer bankerna åt. För att få 
bankmännen att bli mer motiverade skulle det enligt denna studies resultat och också min 
egen åsikt, behövas lite fler morötter. Mer belöning i form av något rättvist bonussystem som 
hellre ser till kontorets resultat än det individuella resultatet. Tiden är framförallt den faktor 
som det skulle behövas mycket mer av. Hur löser man den biten? Förmodligen genom en 
större tilldelning av resurser. Då skulle man även kunna förebygga det alltmer stressiga 
klimatet inom Banken och kunna förhindra att människor bränner ut sig på grund av för 
mycket stress på jobbet. De som jobbar närmast kunden är fortfarande människor, inte 
maskiner.  
 
Avslutningsvis så tror jag, utan att övergeneralisera, att det resultat som framkommit i min 
studie inte är något som bara förekommer inom bankverksamhet. Jag tror att det faktiskt ser ut 
så här inom de flesta branscher och jag tror även att tiden blivit en allt vikigare motivator och 
överlevnadsvariabel som kommer att bli allt viktigare i framtiden, inte bara för företagets 
resultat utan även för de anställdas hälsa. Tid är pengar sägs det, men jag skulle vilja påstå att 
tid framförallt i dagens samhälle blivit en fråga om hälsa. Jag tror även att företag måste rikta 
blicken lite längre fram och inte, som så ofta idag, endast se till det kortsiktiga resultatet.    
 
 
5.1 Förslag till vidare forskning 
 
I denna uppsats har jag enbart belyst arbetsmotivationen utifrån de anställda som har 
huvudansvar för Bankens lönsammaste kunder, samt kontorschefer och privatmarknadschefer. 
Det kunde vara intressant att undersöka arbetsmotivationen för hela kontor inklusive 
företagskundmarkanden för att se om det finns skillnader mellan olika avdelningar och 
arbetsroller. Därav kunde en kvantitativ undersökning med kompletterande djupintervjuer 
förefalla sig lämplig för en sådan studie.  
 
Ett annat förslag är att göra en liknade undersökning på andra banker, jämförande studier 
banker emellan eller tjänsteföretag överlag. Det kunde även vara intressant att gå djupare in 
på individuella skillnader beträffande arbetsmotivation där även kön, ålder och kulturell 
bakgrund skulle kunna vara variabler som påverkar motivationen.  
 
 
5.2 Kritik till det egna arbetet  
 
Eftersom jag begränsat mina intervjuer till bankanställda som har huvudansvar för Bankens 
lönsammaste kunder är det omöjligt att ge en heltäckande bild av hur kontorens motivation 
ser ut. Motivation i sig är också ett svårt begrepp att kunna mäta fullständigt. De 
bankanställda som ingått i denna undersökning har även arbetat ganska länge inom samma 
bank. Det bidrar i sin tur till att jag inte heller kan generalisera för hur arbetsmotivationen ser 
ut hos de nyanställda. Det är möjligt att det kan finnas skillnader mellan dessa segment.  
 
I min undersökning har jag även begränsat mig till två bankkontor inom Stockholmsområdet 
och det är inte säkert att jag skulle få samma resultat om jag valt kontor i andra delar av 
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Sverige. Bankanställdas motivation på ett bankkontor i Kiruna skulle kanske ge ett annat 
resultat. Markanden om kunderna är även större i Stockholm och bankmännen i denna studie 
har också fler kunder i sin kundstock än kontor på mindre orter vilket kan påverka synen på 
kunderna och hur mycket varje enskild kund är värd i Banken.  
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7 Bilaga 1 - Intervjuguide  
 
 
Frågor till chef  
 

 Hur länge har du arbetat här på kontoret och inom Banken? 
 Har du akademisk utbildning? 
 Vad jobbade du med innan du blev chef? 
 Hur ser uppdelningen ut på kontoret, arbets – och ansvarsområden, specialister mm? 
 Vad motiverar dig i ditt arbete? 
 Vad motverkar motivation i ditt arbete? 
 Vilka stora förändringar har skett sedan två år tillbaka? Vilka fördelar har de fört med 

sig för er här på bankkontoret? 
 Vilka svårigheter har de fört med sig? 
 Hur upplever du att det har påverkat de anställdas motivation? (stämningen, stress, 

sjukfrånvaro mm) 
 Hur har det påverkat din arbetsroll? 
 Hur har det påverkat din motivation? 
 På vilket sätt kan du vara med och påverka det som sker? 
 Vilka avancemangsmöjligheter finns för dig och de anställda? 
 Tycker du att du kan ge de anställda tillräckligt med ansvar, på vilket sätt? 
 Har ansvaret ökat, minskat efter kundorienterade förändringar, på vilket sätt? 
 Tycker du att du har tillräckligt med tid för var och en, varför, varför inte? 
 Kan de anställda vara med och påverka det som sker, på vilket sätt? 
 Vilka belöningssystem använder ni här? 
 Hur belönas prestationer, både för dig och medarbetare, skillnader mellan personliga 

bankmän och övriga? 
 Finns det utrymme för kreativitet, gehör för idéer mm, på vilket sätt? 
 Vad motverkar motivation här hos er? 
 Vad främjar motivation här hos er? 
 Vad anser du skulle kunna förändras för att öka motivationen hos dig och de 

anställda? 
 Vilka möjligheter finns till kompetensutveckling och uppföljningar? 
 Finns det nya förändringar på gång inför framtiden, vilka?  
 Är du en bra lyssnare, på vilket sätt? 
 Hur skulle ni kunna arbeta för att bli mer kundorienterade?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 



 
 
 
 
 
8 Bilaga 2 - Intervjuguide 
 
 
Frågor till medarbetare 
 

 Hur länge har du arbetat här på kontoret och inom Banken? 
 Har du akademisk utbildning? 
 Vad jobbade du med innan du blev bankman?  
 Trivs du här, varför, varför inte? 
 Vad motiverar dig i ditt arbete? 
 Vad motverkar motivationen i ditt jobb? 
 Hur har kundorienterade förändringar inom Banken påverkat din motivation? 
 Hur har förändringarna påverkat din arbetsroll? 
 Hur tycker du att samarbetet fungerar mellan dig och dina arbetskamrater? 
 Hur tycker du att stämningen förändrats här på arbetsplatsen? 
 Hur upplever du att kommunikationen och informationen har fungerat under 

förändringarna? 
 Har du fått en tydlig förståelse för hur och varför förändringarna ska ske, på vilket 

sätt? 
 Tycker du att du kan vara med och påverka det som händer, får du gehör för dina 

idéer, på vilket sätt? 
 Får du tillräckligt med uppmärksamhet och feedback från din chef, på vilket sätt? 
 Vilka möjligheter har du att utvecklas i ditt arbete? 
 Hur har förändringarna påverkat din arbetsroll?  
 På vilket sätt tycker du att du arbetar annorlunda än tidigare? 
 På vilket sätt tycker du att du har tillräckligt med ansvar i ditt jobb? 
 Hur har arbetsbördan ökat, minskat efter förändringarna? 
 På vilket sätt hinner du med att reflektera över vad som händer? 
 Är din chef en bra lyssnare, på vilket sätt? 
 Finns det något du skulle du vilja förändra för att öka din motivation, vad? 
 Finns det något tror du som skulle öka motivationen hos er här på kontoret? 
 Finns det något som du anser motverkar motivationen här hos er? 
 Har ni något belöningssystem, hur fungerar det? 
 Hur hinner du med ditt jobb? 
 Finns det utrymme för att ge kunden det där lilla extra, hur? 
 Hur hinner du med att reflektera över ditt jobb? 
 Hur skulle ni kunna arbeta för att bli mer kundorienterade?   
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9 Bilaga 3 – Förundersökning  
 
 
Kundorientering i bank 
 
Nedan följer en sammanställning av det resultat som framkom i den föregående 
undersökningen som genomfördes på Bankens huvudkontor, Household, i Stockholm hösten 
2003. Resultatet har sedan varit underlag till den senare undersökningen, som genomfördes 
på två lokala bankkontor inom Stockholmsområdet hösten 2005.  
 
 
Från produktorientering till kundorientering  
 
På en skala från ett till fem med anseende att vara en produktorienterad bank till att bli en 
kundorienterad bank anser majoriteten av respondenterna att Banken befinner sig vid trean: 
 
 
 
        
      
      
       
 
 
 
 
 
 

1 5 3 2 4 

Kundorienterad bank Produktorienterad bank 

 
 

Historiskt sett har Banken varit väldigt produktorienterad. Även kundernas uppfattning och 
relation till Banken har varit mer produktfokuserad och mindre relationsbundet. Kunden och 
kundens behov står nu i centrum på ett annat sätt. Hela historien bygger på en 
produktorienterad plattform och varför måttet på Bankens kundorientering hamnar på trean 
betyder att man kommit en bit på väg genom den nya privatmarknadsstrategin men resan till 
att bli en kundorienterad bank har egentligen bara börjat. I stället för att som tidigare i stort 
sett bara sälja produkter försöker man idag att sälja lösningar till sina kunder.   

 
”I vissa lägen är vi kvar på femman. Det blir lätt att man internt börjar konkurrera mellan 
varandra, att man tittar på hur kontoren säljer våra produkter i stället för att försöka ta reda på 
vad kunden egentligen vill ha. Andra saker är vi väldigt duktiga på och då hamnar vi på ettan. 
Trean blir som en slags medelmåtta på var vi befinner oss idag.” (Customer programme) 
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Strategi 
 
Inom Banken har man sedan några år tillbaka börjat jobba efter en strategi på 
privatmarkanden som består av de tre hörnstenarna: Rätt kund, Rätt sätt och Rätt erbjudande.  
 
 
 
 

Rätt 
kund 

Rätt 
sätt 

Rätt 
erbjudande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Rätt kund 
 
Med rätt kund menas att identifiera de kunder med stora affärsvolymer och de med potential 
att få det, samt att erbjuda dem lösningar via personlig rådgivning. Bankens övriga kunder ska 
kontaktas på det mest kostnadseffektiva sättet och då främst via anpassade utskick genom 
direktreklam eller e-post. 
 
Inom Banken ser man att ”rätt kund” också kommer att göra den mer intressant för nya 
kunder som är viktiga för den långsiktiga utvecklingen. Rätt kund innebär också att skapa bra 
och kostnadseffektiva sätt att utveckla de övriga kunderna som i sin tur kommer att leda till 
större affärsvolymer och större intäkter.  
 
Rätt sätt 
 
Med rätt sätt menas att välja den kanal som passar bäst, antingen bankkontor, telefon eller 
Internet samt Bankens kommunikation med kunderna via exempelvis direktreklam. 
  

”Rätt sätt innefattar såväl rätt kanaler till kund som rätt sätt att sälja. Det är våra kunder som ska 
bestämma vilken eller vilka kanaler de vill använda.” (Channels) 

 
Det betonas att det är viktigt att en kund ska känna att han/hon möts av ”en” bank oavsett 
vilken kanal som han/hon väljer. Servicen måste vara likvärdig i alla tre. Kunden har rätt att 
förvänta sig att informationen om honom/henne är uppdaterad, oavsett om kanalen är via ett 
bankkontor, telefon eller Internet. På grund av detta finns det ingen intern konkurrens mellan 
Bankens kanaler, alla ses som likvärdiga. 
 
 
 
 

57 



 
 
 
Rätt erbjudande 
 
Med rätt erbjudande menas den lösning som löser ett eller flera av kundens behov. Till 
lösningen läggs så kallade kundprogram som är belöningen och mervärdet till kunden och 
som ska stärka relationerna och skapa lojalitet. Genom att erbjuda rätt erbjudande till 
kunderna ser Banken en möjlighet att öka korsförsäljningen genom en starkare satsning på 
helhetslösningar istället för produkter. Bankens kommande Internetlösning kommer att ge en 
förbättrad möjlighet att föra fram kundorienterade erbjudanden. Med detta vill man göra det 
möjligt att bli ännu bättre på att uppfylla kundernas behov.   
 
De lösningar som lanseras ska vara nyttiga för kunden samtidigt som det ska förenkla 
Bankens egen hantering. Rätt erbjudande kan även vara en enskild produkt som snarare löser 
ett framtida behov hos kunderna än ett nutida behov. Ett exempel på detta kan vara när 
mormor och morfar pensionssparar till sina barnbarn för att de i sin tur ska få en rik ålderdom.  
 
Inom Banken har man valt att sammanfatta begreppet kundorientering i de tre hörnstenarna. 
Meningen är att man ska identifiera kunder med utvecklingspotential och erbjuda personliga 
och attraktiva lösningar på rätt sätt. En kund som får ett personligt och behovsanpassat 
erbjudande anses vara mer benägen att tacka ja. Det ska i sin tur ge nöjda kunder som i sin tur 
är mer benägen att tacka ja till nya erbjudanden vilket ger nöjda kunder och så vidare. Tanken 
är att man ska skapa kundnöjdhet och sedan använda den som ett verktyg för att få kunderna 
att öka affärsvolymen. Genom en högre affärsvolym kommer även Bankens lönsamhet att 
öka.  

”Att arbeta kundorienterat är egentligen ganska enkelt. Det handlar om att lyssna till kundernas 
behov och se till att våra lösningar ligger i linje med dem”. (Customer programme) 
 

Det starkaste skälet till varför Banken strävar efter att bli mer kundorienterad är den ökade 
konkurrensen. Det finns många konkurrenter som väljer att föra fram erbjudanden på enbart 
en produkt eller tjänst. Man anser att Bankens styrka består i att den kan erbjuda 
kundorienterade lösningar via flera olika kanaler till kunderna vilket man säger skapar starka 
kundrelationer.  

 
”Idag tänker man ofta att: Här har jag en produkt, vem ska jag sälja den till? Istället är det 
viktigt att svänga om och tänka att: Här är en kund, vad har han eller hon behov av?” (products) 

 
Även om Bankens vision står för mycket nytt anser man sig redan ha kommit en god bit på 
väg under de senaste åren. Det handlar nu om att väva in Bankens tre hörnstenar i den dagliga 
verksamheten och i det arbetet anses medarbetarna vara nyckelpersoner. Det som upplevs som 
en svårighet är att försöka ändra ”Vi och De” -tänkandet inom Banken. Att huvudkontoret 
ofta ses som en separat del och de lokala bankkontoren som en annan.  
 

”Det är lätt att tänka att: vad har de nu hittat på nere i Stockholm. Det som tar tid med den nya 
strategin är att alla har sin bakgrundsbild i sitt huvud. Man tolkar på sitt eget sätt och det kan ta 
tid innan alla har samma bild av vad det nya tänkandet och arbetssättet innebär. Det kan vara 
svårt att som medarbetare se vad det krävs för förändring av mig, det är lätt att man gör något på 
det gamla sättet och på så vis riskerar att hamna i diket hela tiden.” (Channels)  

 
När personal på Household åker ut på olika träffar med övriga bankanställda på kontoren 
pratar man mycket om den nya strategin. Det man dock ser som ett hinder är att det kan ta tid 
och att man inte muntligt kan förklara strategin för alla medarbetare.  
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Kundsegment 
 
Bankens kunder är indelade i tre grundsegment. Kunderna mäts och klassificeras genom 
antalet produkter och tjänster de har i Banken samt deras affärsvolym som mäts i sparande 
eller i lån och krediter.  
 
 

Kärnkunder

 Mellankunder 

 Övriga kunder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Kärnkunder  
 
En kärnkund är en kund som har en hög affärsvolym och som ses som en prioriterad kund. 
Det här är Bankens viktigaste kund som även erbjuds de bästa förmånerna som exempelvis en 
egen bankman.  
 
Mellankunder 
 
En mellankund är en kund med en lägre affärsvolym än kärnkunden men som ändå ses som 
betydelsefull för Banken. En sådan kund erbjuds även vissa förmåner men inte i samma 
utsträckning som kärnkunden. En mellankund har rätt till rådgivning men har ingen personlig 
rådgivare på samma sätt som en kärnkund.  
 
Övriga kunder  
 
Dessa kunder är de så kallade ”massmarknadskunderna” som inte erbjuds personliga 
erbjudanden och som inte är identifierade på samma vis som kärn- och mellankunderna. 
Dessa kunder nås framförallt via direktreklam och e-post. Banken önskemål är att hela tiden 
försöka flytta kunderna uppåt så att de blir mer lönsamma och förhoppningsvis mer lojala 
kunder.  
 
Ett nytt arbetssätt 
 
Kundprogrammen och strategin hänger ihop med varandra på ett sätt som innebär att 
bankmännen kommer att arbeta på ett annorlunda sätt än tidigare. Bankmännen på kontoren 
kommer uteslutande att arbeta med sina kärnkunder. Banken ska inte längre skicka ut något 
erbjudande centralt till dessa kunder utan det är bankmannen som ska bearbeta dessa kunder. 
Man säger att bankmannen har ”veto” och kan bestämma hur kunden ska nås. Om en kund 
exempelvis har ett kort men inte använder det kan bankmannen visserligen avropa hjälp från 
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centralt håll och låta Household bearbeta en del av kunderna med vissa erbjudanden. Vetot är 
något helt nytt och det nya arbetssättet är en konkret skillnad mot för tidigare. Syftet med de 
nya kundprogrammen har varit att hela tiden höja kundnöjdheten hos Bankens kärn- och 
mellankunder. Förändringen innebär att man lägger in nya förmåner i kundprogrammen 
samtidigt som man höjer gränserna.  
 

”Vi kan inte lägga in förmåner för alla våra kunder, då förlorar vi vårt resultat och aktieägarna 
kommer inte heller att bli nöjda. Om alla kunde vara en kärn- eller mellankund är det inte heller 
något värde för kunden att bli det”. (Customer programme) 

 
Det nya arbetssättet innebär också att man ska arbeta med kunden som ”individ”. En viss 
kund har en viss situation och ett visst behov och det är bankmannen som har bäst kunskap 
om detta. Från centralt håll har man arbetat fram ett förpackat erbjudande inom ramen för de 
nya kundprogrammen, men sen är det den bankmannen som ska leverera rätt lösning till sina 
kunder.  
 

”Att få en organisation att tänka på rätt sätt, rätt kund och rätt erbjudande är inte så enkelt som 
det låter. Går man ut på kontoren och frågar så säger man säkert att: ja vadå, så här har vi ju 
alltid jobbat. Vad är det som är nytt egentligen? Speciellt då man sitter i direkt kundkontakt, då 
tycker man säkert att man redan jobbar kundorienterat.” (Customer programme) 
 
”När man gör sådana här stora förändringar och när man har en slags arbetsordning som sitter så 
djupt rotad och bryter ut vissa delar som man vet fungerar så innebär det vissa risker. Man får 
ett ansvar som innebär att man måste fronta hela banken. Man måste hantera image samtidigt 
som man måste prestera försäljning och resultat. Detta kan bli ett hot om man inte klarar av den 
här biten.” (Channels)  

 
Förändringar är sällan problemfria men det finns också fördelar med sådana: 
 

”Nu har vi en gemensam grund att stå på, den har blivit tydligare i och med att den är 
nedskriven på papper. Det är nu mer uttalat att vi arbetar med kundorientering.”(Customer 
programme)  
 

Respondenterna betonar fördelarna med att man nu inom Banken talar om samma kund när man talar 
om en kärnkund, oavsett vem det är. Vidare har det framkommit att det reglerats inte bara 
organisatorisk utan även genom att tydligt fokusera på vissa saker i strategin. Det gäller att lära sig att 
prioritera det viktigaste uppgifterna och välja bort andra. Detta förhållningssätt beskrivs som ett 
grundtänk och ett mantra där medarbetarna ska lära sig att tänka att : är det rätt kund, rätt sätt och rätt 
erbjudande jag jobbar med nu? 

 
”Och har man sen rätt erbjudande till den kunden funkar det oavsett om man sitter på central 
nivå och pysslar med att få ihop målgrupper eller på ett lokalt kontor. Det blir ett slags 
ifrågasättande som också resulterar i något konkret. Det blir lite mer planering, framförhållning 
och ställningstagande”. (Channels) 
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Överenskommelse 
 
I de undersökningar Banken genomförde innan förändringen av kundprogrammen, framkom 
låga värden på proaktivitet.  
 

”Kunderna förväntar sig att Banken ska höra av sig, vara aktiv och hålla relationen i gång men 
vi har inte klarat av att leverera det och då åker värdena ner.” (Customer programme) 

 
Kärnkunden får tillgång till en egen bankman men historien har visat att det kan vara väldigt 
värdeladdat om kunden förväntar sig en sak och Banken bara kan leverera en liten del av det. 
Det här ”balanstricket” löste man genom att införa något som man kallar en överenskommelse 
om kontrakt som alla bankmän nu ska upprätta med sina kärnkunder. Detta är något helt nytt 
och en följd av den nya privatmarknadsstrategin. Överenskommelsen är ett sätt för Banken att 
säkerställa kundens förväntningar. Ett av syftena är också att den bankmannen ska kunna 
planera och prioritera vilka av kunderna som ska bearbetas för att nå sina mål för 
lönsamheten. Det är också skillnad på olika kundsituationer och genom utgångspunkt för 
varje kundsituation kommer man överens om vad som ska levereras. En kund kanske vill bli 
kontaktad två gånger per år medan en annan kund vill bli kontaktad mer än så beroende på 
vilka bankärenden man har. Genom överenskommelsen ska både kunden och Banken få en 
tydligare bild av vad som ska åstadkommas. 
 

”Anledningen till att vi vill upprätta en överenskommelse om kontrakt med våra kärnkunder, är 
att vårt syfte med kundmötet inte är att kortsiktigt försöka sälja så många produkter som möjligt 
utan påbörja en lång och lönsam relation.” ( Familjeekonom) 
 

 
Försäljningsprocess 
 
Banken har en dokumenterad försäljningsprocess som finns beskriven i en ”handbok” en 
Bankens ”bibel” som alla bankanställda ska arbeta efter. I denna handbok finns i stort sett allt 
en bankman behöver veta för att kunna jobba kundorienterat. Det är meningen att Bankens 
säljsynsätt ska präglas av effektivitet i den grad att det både kan skapa nöjda och lönsamma 
kunder. Som utgångspunkt finns en enkel beskrivning av säljprocessen som består av de fem 
stegen: 
 

1. Relationsuppbyggnad 
2. Upptäcka behov 
3. Medvetandegöra kunden om behovet 
4. Lösning 
5. Avslut 

 
Förberedelser 
 
En förutsättning för att bankmannen ska kunna arbeta på ett kundorienterat sätt är att denne 
lär känna kunden så väl som möjligt. Här kommer arbetet med förberedelserna inför mötet in. 
Hur lång tid som krävs är en svår avvägning men det viktigaste är att bankmannen avsatt tid 
för att kunna planera inför mötet med kunden. Risken finns att rådgivare vid hög belastning 
tenderar att välja bort eller drastiskt minska tiden för just förberedelsearbetet. En risk finns då 
att mötet inte blir så bra och strukturerat som det borde vara med tanke på den dyrbara 
rådgivningstid som Banken investerar i varje möte. Innan mötet bör bankmannen ta reda på så 
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mycket som möjligt om kunden. Ett kundmöte blir oftast enklare om kunden tydligt 
efterfrågar något eller om bankmannen identifierat ett behov hos kunden. Här kan det vara 
värdefullt om man redan innan mötet kan få kunden att fundera på vad denne vill ha ut av 
mötet och vilka förväntningar kunden har på Banken.  
 
Utveckling  
 
Enligt respondenterna finns det en del saker som borde förbättras och utvecklas i Bankens 
strävan efter att bli en mer kundorienterad bank. Framförallt kan man bli ännu bättre på 
coaching på säljledning. Vidare betonas vikten av att se nyttan av att göra en behovsanalys. 
Att medarbetarna verkligen ser potentialen i kundmötet och får en förståelse för vad Banken 
tjänar pengar på. Att säkerställa kompetensen ses också som en mycket viktig del. 
 

”Ska vi jobba kundorienterat måste vi säkerställa kompetensen. Man kan likna det vid som att 
spela ett instrument, man måste träna hela tiden. Vi kan inte skicka flera hundra medarbetare på 
kurs stup i ett utan vi måste kunna träna på hemmaplan”. (Channels) 

 
En av de stora svårigheterna med att få alla medarbetare att verkligen arbeta kundorienterat är 
att alla inte har samma förutsättningar. 
 

”Det är med små medel man kan överträffa en kunds förväntningar men det är inte alltid det 
finns tid till detta och det är inte säkert att alla rådgivare har den där fingertoppskänslan som 
behövs.” (Kundombudsman) 
 

 
En ny lag  
 
Den 1 juli 2004 trädde den s.k. Rådgivningslagen i kraft. I korthet innebär det att bankmännen 
måste säkerställa att kunden förstår vad det är han eller hon köper. Lagen ska skydda kunden 
och tydliggöra formerna för ren placeringsrådgivning i banker och andra finansiella institut. 
Den nya lagen avser individuell placerings rådgivning, dvs. personliga rekommendationer 
som utgår från kundens särskilda behov och förutsättningar. Den omfattar aktier, fonder 
aktieobligationer och andra finansiella instrument, som innebär risk för att kunden kan förlora 
sitt insatta kapital. I den nya lagen står det bl.a. att rådgivaren ska ha tillräcklig kompetens för 
att ge placeringsråd och att följa god rådgivningssed. Rådgivaren ska ta tillvara kundens 
intressen och anpassa rådgivningen efter kundens önskemål, kunskaper och behov. 
Rådgivaren är också skyldig att avråda kunden från att göra affärer som inte är lämpliga. 
Allting måste även dokumenteras och kunden ska få med sig en kopia hem.  
 
Med anledning av den nya lagen har man inom Banken tillsammans med andra banker och ett 
oberoende utbildningsföretag tagit fram en standardiserad certifiering för tjänstemän som 
arbetar med rådgivning. Man beräknar att alla rådgivare kommer att vara certifierade under 
första halvåret 2005.  
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10 Bilaga 4 – Maslows Behovspyramid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Behov av självförverkligande 
 
                                              Behov av uppskattning 
 
                                Samhörighetsbehov 
                  
                 Trygghetsbehov 
 
   Fysiologiska behov 
 
 
                   (Källa: Sörqvist, L. (2001) omarbetad och fritt översatt )  
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