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Förord 
Inledningsvis vill författarna tacka samtliga respondenter på Handelsbanken, Nordea och 

Swedbank för ett mycket trevlig bemötande och all information som de har försett oss med för 

att kunna genomföra denna uppsats på ett bra sätt. 

 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Karin Winroth för vägledning och den 

konstruktiva kritiken som hon har gett oss under uppsatsens gång, vilket har varit till stor 

hjälp. 

 

Sist men inte minst vill vi även tacka våra andra medlemmar i vår uppsatsgrupp för de idéer 

och kritik som de har kommit med under uppsatsens genomförande.   

 

Ksanti Arapi och Karin Ekström 
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Sammanfattning 
 
Idag är anställda inom kundtjänst på svenska storbanker ofta 20 till 30-åriga, nyexaminerade 

akademiker som ser kundtjänstyrket som en inkörsport till en fortsatt karriär inom 

banksektorn. Dessa medarbetare är med andra ord ofta inställda på att så snabbt som möjligt 

gå vidare i sin karriär.  

I deras dagliga arbete förväntas de, av både arbetsgivare och kunder, vara välinformerade om 

bankens produkter och tjänster men även ge en högkvalitativ och ofta personlig service. 

Många banker har högt uppställda, kort- och långsiktiga, säljmål som de anställda förväntas 

uppfylla vilket är ett ytterligare prestationsmoment i det dagliga arbetet för en 

kundtjänstanställd. Detta ställer krav på de anställda att vara stresståliga, flexibla, 

välinformerade och i många fall utbildade för att arbetet skall kunna utföras väl.  

 

Författarna vill med denna uppsats undersöka hur chefer på svenska storbanker går tillväga 

för att upprätthålla en hög grad av motivation hos sina anställda i detta konkurrensutsatta och 

säljinriktade arbetsklimat där en stor andel av personalen är angelägna om att inom en snar 

framtid gå vidare i sina karriärer och avancera från sin nuvarande roll. Vad de anställda inom 

kundtjänst anser motiverar dem i deras arbete är en annan fråga författarna ämnar undersöka. 

 

De banker som författarna har undersökt är Handelsbanken, Nordea och Swedbank. Samtliga 

kontoren ligger i Stockholm och kundtjänstavdelningarna på respektive bank är ungefär av 

samma storlek. Författarna insamlade primärdata med hjälp av intervjuer med både 

kundtjänstchefer och kundtjänstanställda. Författarna valde att använda en kvalitativ metod då 

författarna ville få en helhetsbild av undersökningen samt möjliggöra en ökad förståelse för 

sociala processer och sammanhang. Med hjälp av teoretisk sekundärdata kunde materialet 

som författarna hade samlat in bearbetas. 

 

De valda teorierna som författarna ansåg vara relevanta för uppsatsen var Maslows 

behovshierarki, Hertzbergs två-faktorsteori samt Förväntningsteorin.  

Förutom en kort sammanfattning om respektive banks bakgrund grundar sig empirin på det 

material som författarna har samlat in från intervjuer med kundtjänstchefer och 

kundtjänstanställda.       

 



Författarna tror att bankernas kundtjänstchefer även i fortsättningen kommer att behöva arbeta 

med att motivera, engagera och stötta unga nyexaminerade akademiker för att de ska stanna 

kvar i sina positioner. I synnerhet så länge det är en gynnsam arbetsmarknad för 

nyexaminerade akademiker och om banken bibehåller kravet att kundtjänstpersonalen ska ha 

en akademisk examen. Genom att kundtjänstchefen, tillsammans med den anställda, arbetar 

fram en plan för när och hur denne ska ta sig upp på nästa steg på karriärstegen och genom att 

tydliggöra vilka prestationer som krävs av den anställda för att erbjudas denna position så blir 

situationen mer hanterbar för båda parter. Detta genom att chefen får en anställd som arbetar 

på och kontinuerligt strävar mot ett attraktivt mål samtidigt som den anställda får klara 

kriterier och en utarbetad tidsram för hur och när hon/han kan förvänta sig en befordran.  
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Inledning 
Inledningsvis presenteras en bakgrund till uppsatsens ämnesområde och vidare framförs de 
problemområden som författarna funnit varit särskilt intressanta inom detta område. 
Problemformuleringen mynnar ut i studiens frågeställning och syften, därefter följer en 
redogörelse för de avgränsningar som har gjorts. Avslutningsvis presenteras uppsatsens 
disposition. 

 

1.1  Bakgrund och problembeskrivning 

I en globaliserad värld där många företag kämpar i konkurrensen om kunderna krävs det av 

företagen att de inte bara har en god affärsidé och tillhandahåller kunden vad de har lovat utan 

också ger kunden det där ”lilla extra” som skapar mervärde för kunden, till exempel god 

service. Service skulle kunna ses som en viktig faktor som företagen bör använda sig av för 

att dels bibehålla den kundstock de lyckats arbeta upp men även för att locka till sig nya 

kunder.  

 

Att söka efter, sålla ut och rekrytera ny personal kan både vara en långdragen men även 

kostsam process för företagen. När företagen väl har hittat personal som besitter den rätta 

kompetensen och dessutom utför ett gott arbete ur företagets perspektiv så ser gärna 

arbetsgivaren att den anställde i fråga stannar på företaget. 

 

God service till kund kännetecknas av engagerad och motiverad personal. För att möta dagens 

konsumentkrav är det viktigt att servicerelaterade arbetsplatser reflekterar över hur man på 

bästa möjliga sätt ska motivera och engagera de anställda till att ge en god och 

konkurrenskraftig service till kunderna.1 Men vad är det som motiverar anställda till att jämnt 

och kontinuerligt utföra ett effektivt arbete av hög kvalitet? 

 

Idag används en mängd olika metoder för att öka motivationen hos de anställda. Olika 

belöningssystem har länge setts som en effektiv metod att säkerställa effektivt arbete hos de 

anställda. Yttre belöningar som t.ex. ekonomisk ersättning i form av årlig bonus är ett 

exempel. Inre belöningar som t.ex. planeringssamtal där den anställda får möjlighet att sätta 

                                                 
1 Jäghult, B. (2005) 

 1



 

upp egna mål i en diskussion med sin chef, är ett annat exempel på en möjlig 

motivationshöjande metod. 2  

 

1.2 Problemformulering 

De flesta svenska banker erbjuder idag ett relativt likvärdigt utbud av produkter och tjänster 

till sina kunder. I och med denna likhet försöker bankerna på olika sätt stå sig i konkurrensen 

genom att erbjuda kunden något utmärkande i serviceväg, som exempelvis extra långa 

öppettider eller välkomnande servicevärdinnor som möter kunderna vid bankentrén.3  

 

De anställda inom kundtjänst förväntas, av både arbetsgivare och kunder, vara välinformerade 

om bankens produkter och tjänster men även ge en högkvalitativ och ofta personlig service till 

kunderna. Många banker har högt uppställda, kort- och långsiktiga, säljmål som de anställda 

förväntas uppfylla vilket är ett ytterligare prestationsmoment i det dagliga arbetet för en 

kundtjänstanställd. Detta ställer krav på de anställda att vara stresståliga, flexibla, 

välinformerade och i många fall utbildade för att arbetet skall kunna utföras väl. 

 

Idag är anställda inom kundtjänst ofta 20 till 30-åriga, nyexaminerade akademiker som ser 

kundtjänstyrket som en inkörsport till en fortsatt karriär inom banksektorn. Dessa medarbetare 

är ofta inställda på att så snabbt som möjligt gå vidare i sin karriär.4 Då det är tidsödande och 

kostsamt för företagen att behöva leta och anställa ny personal som besitter den rätta 

kompetensen och dessutom utför ett gott arbete så ligger det i företagets och chefens intresse 

att motivera, engagera och stötta personalen att stanna kvar i sina positioner.  

 

Många av dessa unga karriärsugna akademiker ser fram emot att avancera inom banksektorn 

och få chansen att visa vad de går för. De får dock ofta får klargjort redan i intervjustadiet att 

det krävs att de jobbar ett par år ”på golvet”, dvs. på ett lokalt bankkontor, för att de ska få 

goda kunskaper om hur bankens verksamhet fungerar från grunden samt för att ge cheferna 

möjlighet till att bedöma deras prestationer innan det blir tal om befordran.5 De är med andra 

ord medvetna om, redan från början av anställningen, att de sannolikt kommer att behöva 

stanna i samma roll i något eller några år innan de kan börja klättra på karriärstegen inom 

företaget. 
                                                 
2 ibid. 
3 Intervju med kundtjänstanställda på Nordea, se kapitel 4.5 
4 Intervju med kundtjänstanställda på Nordea, Swedbank och Handelsbanken, se kapitel 4.5 
5 Intervju med kundtjänstchefer, se kapitel 4.4 
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Författarna vill undersöka hur chefer på svenska storbanker går tillväga för att upprätthålla en 

hög grad av motivation hos sina anställda i detta konkurrensutsatta och säljinriktade 

arbetsklimat där en stor andel av personalen är angelägna om att inom en snar framtid gå 

vidare i sina karriärer och avancera från sin nuvarande roll. Vad de anställda inom kundtjänst 

anser motiverar dem i deras arbete är en annan fråga författarna ämnar undersöka. 

 

Huvudfrågorna i uppsatsen lyder: 

- Hur går chefen tillväga för att motivera sina anställda? 

- Vad anser de anställda motiverar dem i deras dagliga arbete?  

 

1.3 Syfte 

Undersökningen syftar till att få en tydlig bild av kundtjänstchefers metoder för att motivera 

unga karriärinriktade akademiker som är anställda på banker i Sverige. Författarna vill 

dessutom undersöka vad de anställda anser motiverar dem i deras dagliga arbete samt vilken 

effekt chefens motivationshöjande arbete har på dem.  

 

1.4 Avgränsningar 

De banker som ämnas undersökas är Nordea, Handelsbanken och Swedbank. Samtliga banker 

kan definieras som storbanker (definition av storbank ges i kapitel 2.3.1) och de besökta 

kontoren ligger i Stockholm. Kundtjänstavdelningarna är av ungefär samma storlek på 

samtliga banker.  

Studien avgränsar sig ifrån s.k. nischbanker (se definition i kapitel 2.3.1), på grund av att 

kundtjänstavdelningar på dessa banker ofta är mycket små och kundtjänstservicen sköts per 

telefon istället för fysiska kontor med personal för kunderna att besöka.  

 

1.5 Disposition 

Kapitel ett består av en inledande bakgrund och problemdiskussion kring ämnesområdet, 

varför det är intressant vad studien behandlar. I kapitel två beskrivs och redogörs metodvalet 

och tillvägagångssättet. Kapitel tre berör den teoretiska referensramen och den följs av kapitel 

fyra som behandlar empirin, dvs. bakgrundsfakta om de valda förtagen för studien samt de 

intervjuer som genomförts med chefer och deras anställda. I kapitel fem analyseras empirin 

med hjälp av valda teorier. Slutsatser och en diskussion tas upp i kapitel sex. Arbetet avslutas 

med en källförteckning i kapitel 7. 
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Metod 
Inledningsvis presenteras studiens tillämpade arbetsgång och angreppssätt. Detta följs av ett 
resonemang kring vald datainsamlingsmetod, definitioner samt hur urval gjorts av företag 
och respondenter. Därefter presenteras hur primär- och sekundärdata har samlats in och 
slutligen diskuteras källkritik i studien. 

 

2.1 Arbetsgång och tillvägagångssätt 

Arbetet med uppsatsens framtagande har fortlöpt genom fem olika faser. Dessa fem faser kan 

i korthet beskrivas av denna indelning: 

1. Ämnesval 

2. Förslag till frågeställning, syften och avgränsningar 

3. Litteraturinhämtning  

4. Intervjuer 

5. Analys och avrapportering 

Vidare har regelbundna avstämningar med författarnas uppsatshandledare gjorts i syfte att 

erhålla en kritisk granskning av uppsatsens innehåll och bearbetning. 

 

2.2 Val av metod och inriktning 

En studies forskningsansats kan vara explorativ-, förklarande- eller av beskrivande karaktär.6 

Författarnas syfte är att kartlägga hur kundtjänstchefer på svenska banker går tillväga för att 

motivera sin kundtjänstpersonal samt vad personalen anser vara motivationsfaktorer i deras 

dagliga arbete. Därför har författarna valt en beskrivande ansats som främsta utgångspunkt.  

 

2.2.1 Induktiv, deduktiv, abduktiv angreppssätt 

Det finns tre olika ansatser att relatera teori och empiri i ett vetenskapligt arbete: induktion, 

deduktion och abduktion. Induktiv ansats utgår från empirin och deduktiv ansats utgår från 

teorin. Ett abduktivt synsätt är en kombination av induktion och deduktion, då pendlingar 

mellan det teoretiska och det empiriska materialet sker.7 Författarna till denna uppsats har valt 

ett abduktivt angreppssätt, eftersom både induktion och deduktion användes i utformandet av 

uppsatsen. Författarna identifierade först ett problem tack vare tidigare kunskaper och 

observationer om ämnet för undersökningen. Relevanta teorier undersöktes därefter som en 
                                                 
6 Dahmström, 1996 
7 Alvesson & Sköldberg, 1994 

 4



 

grund för empirin genom att använda det deduktiva synsättet, dessa teorier stod även som 

grund för intervjufrågorna. Genom letandet av relevanta teorier utifrån empirin så har även 

det induktiva synsättet används. 

 

2.2.2 Val av datainsamlingsmetod 

Valet av datainsamlingsmetod är en viktig del för att bestämma vilket tillvägagångssätt som 

lämpar sig bäst för att belysa problemområdet i studien. I studien har författarna valt att 

använda en kvalitativ metod framför en kvantitativ metod. Uppläggningen av en 

undersökning skiljer sig beroende på vilken metod man väljer. En av de främsta skillnaderna i 

respektive metod är att kvalitativa studier präglas av flexibilitet och kvantitativa studier 

präglas av strukturering i större utsträckning.8 Författarna valde en kvalitativ metod, i form av 

intervjuer, då denna metod har sin styrka i att den visar på totalsituationen.9 Det författarna 

ville åt var en helhetsbild som skulle möjliggöra en ökad förståelse för sociala processer och 

sammanhang. Författarna bedömde att intervjuer av anställda inom bank var den lämpligaste 

metoden för att närma sig, undersöka och försöka finna ett svar på uppsatsens frågeställning. 

Djupintervjuer är en lämplig metod att använda sig av när man vill ha djupare insikter i hur 

människor tänker i olika frågor. De svarande berättar med egna ord och i sin egen takt hur de 

tänker om undersökningsproblemet. Genom denna metod skapas lättare en helhetsbild av det 

som studeras och kan dessutom visa nyanser och nya aspekter av problemet. 

 

2.3 Urval 

2.3.1 Definitioner 

2.3.1.1 Definition av begreppet storbank 

Bankverksamhet brukar delas in i två huvudkategorier, den ena är ”Wholesale banking” som 

författarna till uppsatsen har valt att fritt översätta till storbank. Dessa större banker erbjuder 

ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter till såväl privatpersoner som för företag.10 

Sektorn nischbanker däremot, på engelska kallad ”Retail banking”, består av mindre banker 

och finansiella institutioner som enbart vänder sig mot privatpersoner. Dessa banker erbjuder 

sällan det fullständiga sortiment som storbanker gör utan har snarare någon form av nisch där 

                                                 
8 Holme & Solvang, 1997. s.80 
9 ibid. 
10 http://www.answers.com/wholesale+banking?cat=technology 
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de specialiserar sig på en eller ett fåtal specifika tjänster, till exempel att de erbjuder kunden 

att sköta vissa bankärenden hemifrån via Internet.11

 

2.3.1.2 Definition av titlarna Privatrådgivare och Banksäljare  

Dessa ser till att ta hand om de spontana kundmötena eller inbokade möten. Dessa rådgivare 

hjälper kunden vid olika frågor om kundens privatekonomi. För att de skall vara berättigade 

att kunna ge finansiell rådgivning ska de vara certifierade vilket banken ser till att dessa 

rådgivare är. De informerar kunden om bankens produkter och tjänster och anpassar dess 

utbud efter kundens behov och önskemål. Dessa rådgivare tar även hand om hantering av 

utlåning, till exempel: billån, bolån samt lån utan säkerhet. 

 

2.3.1.3 Definition av titeln Personlig bankman (endast Nordea)  

Precis som privatrådgivarna ska en personlig bankman se till att tillgodose behoven i kundens 

privata ekonomi på bästa möjliga sätt. För att man som kund i banken ska ha tillgång till en 

personlig bankman måste man sammanlagd ha minst 300000 kr i sparande eller lån/kredit på 

Nordea. Hela familjens affärer räknas, som familj räknas make/maka, sambo registrerad 

partner samt barn under 18 år. Till skillnad från privatrådgivare ska en personlig bankman ha 

en egen kundstock som denne ska se till att kontakta kontinuerligt.   

 

2.3.1.4 Definition av begreppet kundtjänst, kundtjänstchef och kundtjänstanställd 

I denna uppsats har författarna valt att definiera kundtjänst som de tjänster som erbjuds på 

svenska bankkontor som berör kunders privatekonomi på olika sätt. Det kan handla om lättare 

kassaärenden, som t.ex. in- och utbetalningar men även mer kvalificerade uppgifter som 

rådgivning vid lånefrågor och placeringar.  

En kundtjänstanställd definieras således i denna uppsats, som de bankanställda som dagligen 

tar emot kunder med ärenden som rör kundens privatekonomi, dvs. de anställda som 

intervjuats för uppsatsen. I verkligheten har de intervjuade skilda titlar beroende på vilken 

bank de jobbar på som t.ex. banksäljare eller privatrådgivare. Författarna kommer dock 

emellanåt att kalla samtliga anställda som intervjuades för studien, för kundtjänstanställda i 

uppsatsen. Anledningen till att författarna har skapat en gemensam benämning för 

respondenterna som medverkade i intervjuerna är för att underlätta för läsaren genom att 

                                                 
11 http://www.answers.com/retail%20banking?nr=1&lsc=true 
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försöka undgå att låta de många olika titlarna skapa förvirring. De chefer som intervjuades för 

studien kallas i uppsatsen gemensamt för kundtjänstchefer.  

 

2.3.2 Val av företag 

Författarna ville se hur motivationsarbetet går till på svenska storbanker. Efter att problemet 

var specificerat valde författarna att undersöka tre av banker som alla ansågs ha en betydande 

position och marknadsandelar på den svenska bankmarknaden. Författarna ansåg att en 

undersökning och jämförelse mellan Nordea, Swedbank och Handelsbanken skulle göras med 

motivationen att dessa tre banker alla har en betydande marknadsandel i Sverige samt att 

samtliga av de utvalda bankerna faller under kategorin storbank, se kapitel 2.3.1 för 

definition. Det kontor hos respektive bank som valdes ut av författarna valdes på grund av 

dess lika storlek i antalet anställda inom kundtjänst. Samtliga kontor är belägna i Stockholm. 

Urvalet av företag kan sammanfattas som ett subjektivt urval12 där organisationerna 

”handplockades” i syfte att de bäst skulle kunna förklara och återspegla undersökningstemat. 

 

2.3.3 Val av respondenter 

Då författarna ville se hur både kundtjänstchefen och kundtjänstanställda ser på och upplever 

ämnet motivation på arbetsplatsen valdes tre chefer med liknande befattningar och med en 

lika stor arbetsstyrka till antalet medarbetare. Detta val gjordes medvetet för att underlätta 

jämförelser av respondenternas uppfattningar. Med motivet att öka generaliserbarheten av 

studien valde författarna att intervjua respondenter med liknande chefspositioner då den 

underliggande kunskapen troligen skulle vara någorlunda enhetlig hos respondenterna. De tre 

cheferna på respektive bank kontaktades av författarna och intervjuer bokades in omgående. 

Urvalet av kundtjänstchefer grundar sig på ett s.k. tillfällighetsurval13 där författarna 

kontaktade tre, slumpmässigt utvalda, bankkontor (ett kontor per organisation som valts att 

medverka i studien) för att på så sätt komma i kontakt med kundtjänstcheferna. 

 

Vid urvalet av kundtjänstanställda lät vi chefen rekommendera två lämpliga medarbetare som 

han eller hon ansåg ha kunskaperna, intresset och tiden att medverka i en intervju. Med andra 

ord gjordes ett så kallat snöbollsurval, där urvalet bestäms genom en process där en person 

hänvisar till nästa person.14 Syftet med studien informerades om i intervjun med cheferna för 

                                                 
12 Denscombe, 1998. 
13 ibid. 
14 ibid. 
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respektive kontor. Intervjuerna med cheferna utfördes således först och därefter intervjuades 

kundtjänstanställda. Författarna är medvetna om att låta chefens val stå som grund till val av 

respondenter i studien kan ha haft en effekt på de slutsatser som visats i studien. De av chefen 

valda kundtjänstanställda som medverkade i intervjun kan ha valts på grund av andra kriterier 

än att de innehar mest kunskap eller erfarenhet inom området.  

 

Totalt intervjuades sex kundtjänstmedarbetare. Fem av de kundtjänstanställda som 

intervjuades är nyexaminerade akademiker i åldrarna 20 till 30 år. En av respondenterna är 

dock något äldre och har jobbat länge inom en och samma bank. Det faktum att en av 

respondenterna skiljer sig åldersmässigt från de andra ses som värdefullt för uppsatsen enligt 

författarna. Författarna ser det som en möjlighet att få en mer nyanserad bild av problemet. 

 

Generaliserbarheten av studien påverkas något på grund av att samtliga respondenter är 

anställda vid bankkontor som alla är belägna i en storstad, dvs. Stockholm. Studien reflekterar 

med andra ord en bild av hur kundtjänstanställda främst i större städer resonerar kring arbete, 

karriär, motivation inom kundtjänst. 

 

2.4 Datainsamling 

2.4.1 Primärdata 

Genom intervjuer har författarna fått tillgång till primärdata, det vill säga data som samlats in 

i syfte att användas i den aktuella studien.15 Nedan presenteras genomförandet av 

intervjuerna. 

 

2.4.1.1 Intervjuernas genomförande 

De nio respondenterna i studien är fördelade över tre bankkontor i Stockholmsområdet. En 

kundtjänstchef samt två kundtjänstanställda intervjuades på samtliga kontor. Intervjuerna 

utfördes på Nordea, kontoret vid Odengatan, Swedbank, kontoret i Mörby Centrum och 

slutligen Handelsbanken, på kontoret vid Gustav Adolfs Torg i ovanstående ordning. Samtliga 

intervjuer utfördes på respektive bankkontor och tog i genomsnitt 1 timme och 30 minuter 

var. Samtliga intervjuer spelades in på band med efter medgivande av respondenterna. 

 

                                                 
15 Björklund & Paulsson, 2003. s. 68 
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Den tre respondenterna som intervjuades var kundtjänstcheferna på respektive kontor. 

Han/hon informerades om syftet med studien i början av intervjun. Författarna genomförde 

till största del en semistrukturerad intervju med cheferna, dvs. att ämnesområdena i stort var 

bestämda men att frågorna under intervjuns gång formulerades och togs upp när författarna 

ansåg att det var lämpligt. 16 Detta valdes för att i största möjliga mån skapa en öppen 

konversationsmiljö där respondenten skulle känna sig fri att när som helst under intervjun 

redogöra för vad han eller hon ansåg relevant. Vid den första intervjun användes dock en mer 

strukturerad intervjumetod17 där alla frågor var förbestämda och genomfördes i en viss 

ordning. Författarna valde att frångå ifrån denna metod då metoden upplevdes som 

begränsande för respondenten att spontant komma med inlägg i intervjun. 

 

De tre övriga intervjuerna utfördes med kundtjänstanställda på Nordea, Swedbank och 

Handelsbanken. Vid urvalet av kundtjänstanställda lät vi chefen rekommendera två lämpliga 

medarbetare som han eller hon ansåg ha kunskaperna, intresset och tiden att medverka i en 

intervju. Samtliga kundtjänstanställda som intervjuades medverkade frivilligt men dock med 

rekommendation från chefen.  

Författarna valde att intervjua respondenterna två och två på respektive kontor. Anledningen 

till att låta de kundtjänstanställda genomföra intervjun tillsammans var för att en interaktion 

och diskussionsliknande situation skulle uppstå mellan de anställda. Författarna hoppades på 

att få en klarare förståelse och inblick i ämnet genom att respondenternas dialog skulle öppna 

upp för nya insikter och synvinklar på uppsatsämnet.  

Samtliga intervjuer genomfördes på de anställdas kontor på respektive bank. Författarna 

genomförde även här semistrukturerade intervjuer för att i största möjliga mån skapa en öppen 

konversationsmiljö där respondenten skulle känna sig fri att komma med spontana inlägg och 

diskussionsämnen. Författarna är medvetna om att respondenternas svar genom att genomföra 

intervjuerna två och två, kan ha påverkats på grund av att han/hon inte känt sig bekväm att 

utrycka sin fulla mening i ett visst ämne då det har funnits en annan representant från 

arbetsplatsen på plats samtidigt.  

 

2.4.2 Sekundärdata 

                                                 
16 ibid. s. 68 
17 ibid. s. 68 
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Sekundärdata är data som har tagits fram i annat syfte än det som föreligger för den aktuella 

studien.18 Vid insamling av sekundärdata har författarna använt sig av sökning på Internet, 

böcker, tidskrifter och tidningsartiklar. När författarna letade på Internet använde de sig av 

dessa sökord som motivation (-sfaktorer), engagemang, arbetsglädje, bonussystem, chefskap 

inom bank. Avsikten med denna sökning av information var att författarna snabbt ville få en 

inblick i området motivation på arbetsplatser, för att vara väl förberedda för kommande 

intervjuer. Författarna ansåg att det var viktigt att vara väl förberedd samt att ha goda 

kunskaper innan intervjuerna gjordes. Detta för att det då blev lättare att utforma relevanta 

frågor, samt att det blev lättare att ställa följdfrågor under själva intervjun. 

För att författarna skulle bredda kunskaperna om deras studieområde och för att vara mer 

förberedda inför mötet med empirin har de studerat och använt litteratur om 

motivationsfaktorer, beteendevetenskap, bonussystem inom organisationer samt tidskrifter om 

chefskap.  

 

2.5 Källkritik 

För att kunna ta ställning till om olika fakta är trovärdiga och sannolika är det viktigt att 

författarna ställer den konkreta frågan om hur nära eller hur direkt källan är kopplad till en 

bestämd situation och i vilken utsträckning källan på ett trovärdigt sätt kan belysa centrala 

faktorer i denna situation.19 Här kan man göra en inre och en yttre analys av trovärdigheten i 

källorna. Den yttre analysen handlar om att jämföra informationen hos två källor, tanken är då 

att källorna ska vara så oberoende av varandra som möjligt. Om författarna finner en hög grad 

av överensstämmelse när det gäller händelser eller ett förlopp, så kommer det att stärka 

trovärdigheten i källan.20 Den inre analysen gäller en undersökning av själva källan. I en 

sådan undersökning bör författarna i stora drag koncentrera sig på den generella säkerheten i 

källans innehåll, möjligheten att på ett riktigt sätt förstå och återge de händelser som källan 

beskriver samt undersöka upphovsmännens subjektiva perspektiv.21

 

När det gäller den yttre analysen av trovärdigheten hos källorna anser författarna att källorna, 

genom att intervjua tre vitt skilda arbetsplatser, kan ses som relativt trovärdiga. Detta pga. att 

författarna har fått en liknande och överensstämmande information från respektive kontor 

trots att kontoren är helt skilda och oberoende av varandra. Det bör dock tilläggas att 
                                                 
18 ibid. s. 67 
19 Holme & Solvang, 1997. s. 135 
20 ibid.  
21 ibid.  

 10



 

respondenterna som intervjuats och som jobbar som anställda inom kundtjänst på respektive 

bank kan vara partiska och kan därför ha givit en positiv vinklad bild av sin verklighet. Detta 

påverkar trovärdigheten i källorna till viss del. 

 

Vid den inre analysen av trovärdigheten hos källorna anser författarna att genom att ha 

noggrant planerat, bandat och antecknat vid varje intervjus genomförande, bör metoden anses 

falla inom ramen för vad som kan anses som hög trovärdighet i källor. Möjligheten för 

författarna att på ett riktigt sätt ha förstått och återgett de händelser som respondenterna 

beskrivit kan med andra ord betraktas som god. Även här bör det dock tilläggas att författarna 

är medvetna om att låta chefens val stå som grund till val av respondenter i studien kan ha 

haft en effekt på de slutsatser som visats i studien. De, av chefen valda kundtjänstanställda, 

som medverkade i intervjun kan ha valts på grund av andra kriterier än att de innehar mest 

kunskap eller erfarenhet inom området. Detta påverkar källans trovärdighet något.  

 

2.5.1 Tillförlitlighet 

Det kan vara svårt att uppnå objektivitet vid intervjuer. Detta pga. intervjuarens och 

kontextens inverkan.22 Datan som författarna samlat in genom intervjuer, bör betraktas som 

unik till viss mån pga. av den specifika kontexten och de specifika individer som deltagit i 

studie. Detta kan ha en ogynnsam effekt på tillförlitligheten.23

                                                 
22 Denscombe,1998. s. 162 
23 ibid. 
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Teoretisk referensram 
 Detta avsnitt kommer först att belysa ämnet motivation. Sedan kommer författarna att ta upp 

de teorier som anses vara relevanta för uppsatsämnet. Kapitlet avslutas med kritik till de 

valda teorierna.  

 

3.1 Motivation och beteende 

Motivation handlar om hur människans beteende upprätthålls, styrs och slutar. 

Motivationsteori kan inte förklara helt och hållet varför människor handlar på ett visst sätt. 

För att kunna göra detta mera noggrant måste motivationsförklaringen ingå i en mer 

omfattande beteendemodell.24  

Enligt författaren måste en beteende teori innehålla både personvariabler och externa  

variabler. De personliga orsakerna till beteende kan delas in i tre olika variabler. Den första 

variabeln är motivationsmässiga variabler, den andra är färdigheter eller variabler som 

sammanhänger med personlighetsdrag och den tredje och sista variabeln är kognitiva 

variabler (förståelse, värderingar eller uppfattningar). Externa variabler representeras av 

möjligheter. Beteendet påverkas av både motiv och värderingar, vilka värderingar människor 

har är relaterade till deras motiv men detta är inte så enkelt. Vi bör skilja mellan vilka 

värderingar människor har eller vad de tror på, och de motiv som ger energi till deras 

beteende.25

 

Vidare menar författaren att alla motivationsteorier innehåller förklaringar av beteende; de 

anger orsakerna till intentionellt beteende. En grupp teorier lägger huvudvikten hos individen 

själv (inre förklaringar); detta gäller speciellt behovsteorierna. Den andra gruppen av 

motivationsteorierna betonar de yttre förhållandena.26  

Enligt författaren är det endast individer som har motivation eller blir motiverade. Grupper 

och organisationer saknar motivation. Det som är relevant för organisationsteorin är att ge en 

beskrivning och förklaring till hur individens motivation påverkas av arbetet, av tillhörigheten 

till organisationen och av arbetsförhållandena. Motivation är inte ett personlighetsdrag som 

människor föds med; motivation uppstår som ett samspel mellan individen och situationen. 

                                                 
24 Abramsson, Andersen 2002 
25 Ibid 
26 Ibid 
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Motivationsteorier delas vanligtvis i fyra grupper: (1) behovsteorier (2) jämviktsteorier (3) 

förstärkningsteorier och (4) förväntningsteorier.27

Författarna kommer att diskutera endast två av dessa teorier, behovsteorier och 

förväntningsteorier eftersom dessa anses relevanta för uppsatsen. En beskrivning av dessa 

kommer presenteras nedan. 

 

3.2 Behovsteorier 

Följande behovsteorier baseras på att alla människor delar en gemensam grund när det gäller 

behov. Om inte dessa tillfredställs kommer människor att bete sig på ett visst sätt till dess att 

behoven är uppfyllda. Tanken bakom detta är att en duktig ledare på ett bra sätt kan identifiera 

rätt behov hos de anställda och sedan tillfredställa för att få de anställda att agera som ledaren 

vill. Det finns tre stora och grundläggande behovsteorier28. Två av dessa är relevanta för 

uppsatsen och avhandlas nedan.  

 

3.2.1 Maslows behovshierarki 

Abraham H. Maslow började sin forskning om motivation redan 1935. Maslows forskning 

gick ut på att leta efter mera grundläggande behov hos människan, behov som existerar 

oberoende av situationen29  

Maslow delade behoven i fem olika grupper: den första är de fysiologiska behoven, att 

överleva, andra gruppen är trygghetsbehoven, att känna sig säker och trygg, den tredje är 

sociala behov, det vill säga att kunna känna samhörighet med andra människor, det fjärde 

behovet i behovshierarkin är behov av status och prestige, det vill säga människor har behov 

av att ha en bra självkänsla, det femte och sista är behov av självförverkligande.30

Dessa behov ska hänga samman istället för att de isolerar sig från varandra. När ett behov är 

tillfredsställt söker vi alltid oss till ett annat. Människan blir aldrig nöjd, det är därför vi söker 

oss kontinuerligt till något nytt31.  

 

Maslow hävdade att vissa behov är mer grundläggande än andra, därför lade han de primära 

behoven längst ner på behovshierarkin. De mer sociala behoven hittar man högre upp i 

trappan. Han förnekade inte att omgivningen bidrar till att människor beter sig på ett visst sätt. 

                                                 
27 Ibid 
28 Hughs, Ginnet, Curphy 2002 
29 Abrahamsson, Andersen 2002 
30 Hughes, Ginnett, Curphy 2002 
31 Abrahamsson, Andersen 2002 
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Han syftade på att det är inte omgivningen som formar oss. Det vi själva som skapar den yttre 

verkligheten utifrån våra inre behov.32  

Det lägsta behovet, det otillfredsställda blir det mest signifikanta. Det signifikanta motiverar 

människan att agera för att tillfredsställa det. När ett behov är tillfredsställt leder det inte till 

någon motivation. Det enda behovet som enligt Maslow är omättligt är själförverkligande.33    

Figuren nedan förklarar det som har beskrivits ovan, dvs. den visar de olika behoven i 

rangordning. Enligt Maslow kan man förstå en människans beteende utifrån vilket i hierarkin 

de försöker tillfredsställa. Om ledare vill använda sig av Maslows behovstrappa för att 

motivera sina anställda att arbeta hårdare är det viktigt att de är medvetna om var i hierarkin 

deras anställda befinner sig och se till att tillfredställa de lägre behoven innan de går vidare 

för att motivera de högre, såsom självkänsla och självförverkligande.34

 

Maslows behovshierki består av fem steg där de mest grundläggande behoven finns längst ner 

i ”trappan” 35: 

5. Självförverkligande: att vilja utveckla sig och skapa något. 

4. Behov av status och prestige: behov av uppskattning och positiv självuppfattning 

3. Samhörighets- och sociala behov: känslan att tillhöra en gemenskap och social kontakt 

2. Trygghetsbehov: behov av säkerhet och trygghet 

1. Fysiologiska behov: mat, kläder, skydd 

 

3.2.2 Hertzbergs två-faktorsteori 

Frederick Hertzberg studerade frågan om tillfredställelse i arbetslivet. Hans två-faktorsteori är 

både en av de mest lovordade men även en av de mest kritiserade på organisationsområdet. I 

motivationssammanhang menade Hertzberg att man måste dra en tydlig gräns mellan 

arbetssituation och arbetsinnehåll. I hans forskning ser man trivseln i arbetslivet som en 

funktion av i vilken grad individen känner att hans/hennes behov blir tillfredsställda på 

jobbet.36

Hertzbergs teori behandlar två dimensioner som inte är beroende av varandra, tillfredsställelse 

– otillfredsställelse och vantrivsel – icke vantrivsel. Hertzbergs teori liksom andra 

behovsteorier fokuserar sig på en förhöjning av generell behovstillfredsställelse och inte 

                                                 
32 Ibid 
33 Ibid 
34 Hughes, Ginnet, Curphy 2002 
35 ibid 
36 Abrahamsson, Andersen 2002 
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enbart att tillfredsställa särskilda behov. Han utvecklade denna motivationsteori med 

utgångspunkt från tillfredsställelsebehovet och inte vad motivationen kunde leda till (till 

exempel effektivitet och prestationer).37

Faktorer som ledde till en ökad arbetstillfredsställelse kallades för motivatorer, vilket består 

av utveckling, prestation, ansvar och befordringsmöjligheter.38

Enligt Hertzberg är motivationsfaktorer detsamma som faktiska behov av större ordning. Man 

har alltså behov eller önskan att tillfredställa alla dessa behov som människan har. Detta kallar 

Hertzberg för motivationsfaktorer (inre faktorer).39 De är nödvändiga för att motivera de 

anställda till bättre prestation. 

 

Motivationsfaktorer:40

1. Prestationer (känna tillfredsställelse av att genomföra ett arbete, att kunna lösa 

problem samt se resultatet av det). 

2. Erkännande (utifrån det man presterar, dvs. det arbete man utför). 

3. Arbetet i sig (det ska vara intressant, varierande och motiverande). 

4. Ansvar (det gäller att förutom ha kontroll över sin egen arbetssituation även ta 

ansvaret för hur andra utför arbetet). 

5. Befordran (det vill säga tillfällen där man får mer avancerade arbetsuppgifter och 

därmed kan nå en högre position). 

6. Tillväxt (möjligheter för vidare växt och större befordringsmöjligheter) 

 

Hygienfaktorer (yttre faktorer) enligt Hertzberg är de faktorer som är nödvändiga för att 

säkerställa att de anställda inte bli missnöjda eller missbelåtna. De består av t ex: 

arbetsförhållanden, anställningstrygghet, ansvar, övervakning, lön och kollegor.41

 

Hygienfaktorer:42

1. Arbetsvillkor (vilka regler som gäller på en arbetsplats). 

2. Ledaren (om han/hon har rätt kompetens, är rättvis och är villig att lära ut) 

3. Ekonomisk ersättning (i form av lön eller andra ekonomiska belöningar) 

4. Status (Inget formell status utan statussymboler) 
                                                 
37 Abrahamsson, Andersen 2002 
38 Hughes, Ginnett, Curphy 2002 
39 Abrahamsson, Andersen 2002 
40 Ibid 
41 Hughes, Ginnett, Curphy 2002 
42 Abrahamsson, Andersen 2002  
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5. Säkerhet eller trygghet i arbetet ( tjänstetid, företaget är solitt, skydd mot uppsägning) 

6. Privatlivet (de problem man har i privatlivet kan påverka trivseln i arbetet) 

7. Mellanmänskliga förhållanden (förhållanden mellan ledare och anställda och kollegor 

emellan) 

 

På grund av sin medicinska prägel kan begreppet hygienfaktorer missuppfattas, därför har 

Hertzberg i sina senare arbeten använt beteckningen underhållsfaktor. Om hygienfaktorer 

saknas leder detta till vantrivsel, men om dessa faktorer finns leder detta i sig inte till 

tillfredsställelse (motivation).43

 

Kombination av motivations- och hygiensfaktorerna resulterar i fyra följande aspekter:44

1. Hög hygien + Hög motivation: Det är den ultimata situationen där den anställde är 

motiverad och har väldigt få klagomål. 

2. Hög hygien + Låg motivation: Den anställde motiveras inte så mycket men har ändå få 

klagomål. Arbetet uppfattas som enformigt. 

3. Låg hygien + Hög motivation: Trots att motivationen är hög har den anställde mycket 

klagomål. Arbetet är varierande och spännande men lönen och arbetsförhållanden är 

inte som det ska vara. 

4. Låg hygien + Låg motivation: Det här är ett mardrömsscenario för både den anställde 

och arbetsgivaren. Motivationsnivån är väldigt låg och den anställde klagar mycket.  

 

                                                 
43 Abrahamsson, Andersen 2002 
44 http://www.12manage.com/methods_herzberg_two_factor_theory_sv.html 
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3.2.3 Förväntningsteorin 

Förväntningsteori ger en större bild av vad motivation är. Denna teori omfattar också 

interaktionen mellan individen, situationen och omgivningen.45

Enligt Victor Vroom handlar förväntningsteorin om motivation och styrning. Denna teori 

utgår ifrån att ett beteende är ett resultat utifrån medvetna val bland de alternativ som ges. 

Syftet med valet är att maximera njutningen och minska smärtan.46

1964 presenterade Vroom en modell som förklarade att motivation är en funktion av 

förväntan, instrumentalitet och valens.47

Förväntan går ut på en persons uppfattning om sannolikheten för att en viss arbetsinsats ska 

leda till resultat. En person som saknar förmågan att se sambandet mellan sin arbetsinsats och 

resultat kommer att sakna förväntan helt.48

Instrumentalitet har att göra med individens uppfattning om sannolikheten för vad insatsen 

leder till i vissa bestämda utfall, vilket kan vara både positivt eller negativt. T ex om en person 

tror han/hon kommer att få högre lön om den presterar bra, visar den personen hög 

instrumentalitet.49

Valens går ut på att vilken uppfattning av värdet personen har i det förväntade resultatet, det 

vill säga hur mycket personen tycker om eller inte tycker om när sådana resultat kommer upp. 

En person som har behov av att stärka sitt självförverkligande uppfattar arbetsuppgifter som 

kräver större ansvar som motiverande, eftersom dessa faktorer har större valens.50

Det är ledningens uppgift att finna vad den anställde uppskattar mest, är det fritid, pengar eller 

andra form av belöningar?51

Förväntningsteori innebär att styrkan i handlingstendensen är beroende av styrkan i 

förväntningen, det vill säga utfallet för individen är väldigt attraktivt om förväntningarna är 

höga och mindre attraktivt när förväntningarna är låga.52

Styrkan i individens motivation att utföra något beror på hur mycket han/hon tror på att den 

kan uppnå det som efterfrågas. Om personen har goda resultat kommer den att belönas? Om 

en belöning sker av organisationen, kommer hans/hennes individuella mål/behov att 

tillfredsställas? Om resultatet av handlingen är positivt sker det i form av högre lön, trygghet 

och säkerhet. Däremot om det blir ett negativt resultat kan det leda tilltrötthet eller frustration. 
                                                 
45 Abrahamsson, Anderssen 2002 
46 http://www.12manage.com/methods_vroom_expectancy_theory_sv.html 
47 Abrahamsson, Anderssen 2002 
48 Ibid 
49 Ibid 
50 Abrahamsson, Andersen 2002 
51 http://www.12manage.com/methods_vroom_expectancy_theory_sv.html 
52 Abrahamsson, Andersen 2002 
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En viktig punkt i förväntningsteorin är att den betonar individens subjektiva uppfattning av 

utfallet och inte det faktiska resultatet. Tyngdpunkten hos förväntningsteorin ligger i att förstå 

individens mål, och vilket samband det finns mellan insats och resultat, mellan resultat och 

belöning, och till slut sambandet mellan belöning och tillfredsställelse, det vill säga hur 

tillfredsställd en individ känner sig när den når sina mål.53   

 

Förväntningsteorins förväntningar54

• Det existerar en positiv samband mellan ansträngningar och prestation. 

• Förväntad prestation kommer leda till en eftertraktad belöning. 

• Belöning tillfredsställer individens viktiga behov. 

• Drivkraften att tillfredsställa behovet tillräcklig stark för att göra ansträngningen 

meningsfull. 

 

De ledare som använder sig av förväntningsteorin för att motivera sina anställda behöver gå 

igenom tre steg. Första steget är att ledaren behöver klargöra sambandet mellan de anställdas 

grad av ansträngning och jobbets slutförande. Ledaren bör diskutera med sin medarbetare vad 

han/hon behöver göra och mängden tid och resurser som krävs för att fullfölja uppgiften. 

Andra steget är att ledaren måste diskutera de positiva resultaten som påverkar både 

medarbetaren och organisationen, förutsatt att uppgiften är slutförd i tid och inte överstiger 

budgeten. Dessa positiva resultat kan vara i form av bonus, erkännande från högre chefer eller 

ökad marknadsandel för organisationen. Det tredje och sista steget är att ledaren klargör för- 

och nackdelar med att slutföra uppgiften. Detta kan vara oklart för medarbetaren, därför 

behöver ledaren beskriva både positiva och negativa effekter av arbetsuppgiften.55

 

                                                 
53 Ibid 
54 http://www.12manage.com/methods_vroom_expectancy_theory_sv.html 
55 Hughes, Ginnett, Curphy 2002 
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3.3 Kritik mot teorier  
 
3.3.1 Maslows behovshierki 

Kanske Maslows teori har sin största brist i att den inte uppmärksammar hur djupgående 

skillnaderna i själva verket är mellan människor. Maslow försöker fånga alla i samma schema, 

och han tänker sig en hierarkisk utveckling av likartat slag som något som passar alla, och 

som alla, så långt de förstår sitt sanna intresse, strävar efter. I själva verket strävar människor 

efter olika mål.56

 
3.3.2 Hertzbergs två-faktorsteori 
Hertzberg har fått en hel del kritik angående sin två-faktorteori bland annat när det gäller 

klassificeringen av faktorer som lön, det har rått en häftig debatt om lönen verkar motiverande 

eller ej. Många tycker inte heller att teorin i tillräcklig utsträckning tagit hänsyn till 

individuella skillnader ifråga om vilka faktorer som leder till trivsel eller vantrivsel, Hertzberg 

utgår från att alla människor är lika. Alla undersökningar av denna typ visar att en del 

människor ser hygienfaktorerna som motiverande och motivatorerna som hygienfaktorer.57

 

3.3.3 Förväntningsteorin 

Denna teori har genererat en mängd forskning som menar att det finns svårigheter man stöter 

på när man försöker testa denna teori.58  Ett problem är att denna teori involverar begreppen 

ansträngning och motivation. Det finns en begränsad enighet för hur stor betydelse 

ansträngning har. Teorin specificerar vidare inte exakt vilka resultat som är viktiga för olika 

individer i specifika situationer. Dessutom innehåller teorin ett underförstått antagande om att 

motivation är en medveten rationell handling. Då det är allmänt accepterat att individer inte 

alltid är medvetna om sina motiv och förväntningar i varje läge.59   

                                                 
56 Porter, 2003. s. 14-15 
57 Abrahamsson & Andersen, 1996. s. 139 
58 Porter, 2003. s. 14-15 
59 ibid. 
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Empiri 
I detta kapitel ges en kortare beskrivning om respektive bank som medverkade i studien samt 
en redovisning av de resultat som har framkommit genom intervjuer med valda respondenter. 

  

4.1 Bakgrundsfakta om Nordea 

Nordea är norra Europas största bankkoncern med huvudkontor i Stockholm. Bankverksamhet 

finns även i de baltiska länderna, Polen och Ryssland. Den enskilt största ägaren är svenska 

staten med 19,9 % av aktierna. Nordea är listad på Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen och 

Köpenhamnsbörsen. Bolaget har verksamhet i 19 olika länder antingen genom egna eller 

representationskontor.60

 

4.2 Bakgrundsfakta om Swedbank 

Bankens historia innehåller många sammanslagningar och namnbyten. Den mest omfattande 

fusionen hittills skedde 1997 då Sparbanken Sverige och Föreningsbanken slogs ihop till 

Föreningssparbanken. Under andra halvan av 2006 bytte banken namn till Swedbank och 

genomförde en omfattande omskyltning på alla bankkontor.  

Swedbank har samarbetsavtal med ett 80-tal små och medelstora fristående sparbanker. 

Swedbank har 9 miljoner privatkunder och cirka 475 000 företagskunder i Sverige, Lettland, 

Litauen, Estland och Ukraina. Koncernen har drygt 470 kontor i Sverige. I de övriga länderna 

finns det drygt 480 kontor.61

 

4.3 Bakgrundsfakta om Handelsbanken 

Svenska Handelsbanken är en av de största bankerna i Norden med kontorsrörelse i Sverige, 

Norge, Finland, Danmark och Storbritannien. Handelsbanken är en universalbank med 

komplett utbud av finansiella tjänster för såväl företag som privatpersoner; traditionella 

företagstjänster, investment banking, trading, finansiering, placering inom aktie- och 

räntemarknad samt personförsäkring. Handelsbankens organisation är sedan början av 1970-

talet starkt decentraliserad och det lokala bankkontoret har en stark ställning.62

 

                                                 
60 www.nordea.se 
61 www.swedbank.se 
62 www.handelsbanken.se 
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4.4 Sammanställning av intervjuer med kundtjänstchefer 

4.4.1 Intervju med Cristina Ridderborg, Nordea 

Sammanfattning av intervjun med Cristina Ridderborg, chef inom kundtjänst på Nordea 

kontor på Odengatan, den 23 oktober 2007 

 

Organisationen 

Cristinas arbetsuppgifter kan i korthet beskrivas som planerings-, kontroll- och 

koordineringsarbete för kundtjänstpersonalen samt möten med kunder där hon genomför 

rådgivning inom privatekonomi. I hennes arbetsuppgifter ingår även en hel del coachning av 

kundtjänstpersonalen som består av 11 stycken anställda. Kundtjänstpersonalens 

arbetsuppgifter består i huvudsak av att assistera kunder att köpa och sälja aktier, utföra in- 

och utbetalningar, tillhandahålla information av de finansiella produkter som Nordea erbjuder 

samt assistera vid en kunds val av sparform. I kundtjänstteamet ingår två rådgivare som vid 

planerade möten träffar kunder för rådgivning om kundens privatekonomi. 

 

Krav, förväntningar och motivationsarbete 

Cristina tycker att trivseln hos personalen och kundnöjdhet motiverar henne i hennes arbete. 

Hon känner sig tillfredsställd med sina arbetsuppgifter. Cristina ställer höga krav på sig själv 

och strävar efter att få högsta betyg av sina anställda.  

I vår fråga om hur hon går tillväga för att motivera sina anställda (nedan kallat 

motivationsarbete) menar hon att det är viktigt att finnas där, att finnas till hands vid frågor 

för att snabbt kunna hjälpa till. Cristina ser också till att det finns tillräckligt med personal 

inför varje arbetspass för att undvika stress hos de anställda samt garantera god service till 

kunderna. Enskilda samtal med de anställda samt erbjudande om kurser används också för att 

stötta och motivera kundtjänstpersonalen. Kurserna ges i syfte att öka kundtjänstanställdas 

kunskap om till exempel bolån eller juridiska implikationer vid finansiell rådgivning. I frågan 

om hur hon tror att hennes motivationsarbete uppfattas säger hon att på grund av hennes korta 

tid på just detta kontor, är det lite för tidigt för att kunna ge något omfattande svar men hon 

tror att personalen inte riktigt uppfattar hennes arbete som i syfte att motivera dem.  

 

Cristina understryker vikten av motiverad kundtjänstpersonal och säger att utan motivation 

använder de inte sin fulla kompetens. Trots att motivationen i gruppen i dagsläget är bra så 

säger Cristina att den alltid går att förbättra. För att göra det så gäller det som chef att peppa 
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personalen samt att tydligt förstärka det som personalen gör bra. Hon menar att det är ingen 

mening att påpeka och trycka på det som är dåligt utan istället visa hur man kan göra på ett 

annat sätt för att förbättra situationen. 

 

Tillfredställelse i arbetet hos kundtjänstanställda, enligt Cristina, skapas delvis av lönen, dvs. 

den ekonomiska ersättning som utgår för arbetet, men den skapas framförallt av positiv 

feedback och bekräftelse från chef och kollegor samt det gemensamma uppbyggande och 

tillhörande av ett team, s.k. ”teamkänsla”. Cristina tror även att korrekta redskap för att utföra 

ett effektivt och gott arbete bidrar till tillfredställelse hos de anställda.  

Om en anställd befinner sig i en arbetssituation där denne anser att målen är för höga och 

ouppnåeliga så bör denne uppmuntras av chefen enligt Cristina. Hon tillägger att det är viktigt 

att visa den anställda att man tror på dennes kapacitet och på så sätt uppmuntra till ett fortsatt 

arbete mot målen. Cristina har ingen tro på orealistiska mål i syfte att motivera personal utan 

snarare på högt ställda men nåbara gemensamma mål, vilket i sin tur skapar teamkänsla. 

 

Ett förekommande problem på Cristinas avdelning är att en kundtjänstanställd ibland kan ha 

låg disciplin och därmed utföra arbetet flyktigt och okonsekvent. Hon nämner även egoism 

som ett problem där egoismen tar sig uttryck av att en anställd helt enkelt går ifrån sitt arbete 

vid kassan och detta påverkar de övriga som får en större arbetsbörda fördelat på färre 

anställda.  

 

I frågan om hur kundtjänstyrket uppfattas inom bankbranschen och vilken grad av status det 

har menar Cristina att det har en låg status inom bankbranschen. Cristina säger att trots att 

kundtjänstarbetet är viktigast enligt många så har de anställda inom kundtjänst lägst lön i 

branschen.  

 

Egenskaper och personlig utveckling 

Enligt Cristina bör en kundtjänstanställd vara glad och lyhörd, ha en god förmåga att hantera 

stressiga situationer samt kunna ”läsa av” kunden vad denne kan behöva och vara intresserad 

av i produktväg. Cristinas medarbetare besitter idag goda kunskaper om privatekonomi tack 

vare utbildningar, såsom interna kurser hos Nordea såväl som högskole- och 

universitetsexamen.  
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I teamet ingår även anställda som jobbat inom kundtjänst i många år. Dessa anställda besitter 

goda kunskaper om de tjänster som erbjuds samt lång erfarenhet som kommer till användning 

i det dagliga arbetet.  

 

I frågan om vilka ambitioner som finns att hitta hos kundtjänstanställda säger Cristina att det 

är vanligt att yngre anställda snabbt vill avancera inom Nordea och under en väldigt kort 

inledningsperiod jobba på kundtjänstavdelningen för att sedan röra sig uppåt till andra 

tjänster. De är unga och ”hungriga” och för att avancera uppåt måste de först visa god 

förmåga att ta ansvar och initiativtagande. I Cristinas team finns kundtjänstanställda som vill 

till bland annat Nordeas human resource-avdelning eller bli personliga bankmän, vilket är en 

tjänst som ses som ett steg upp i kundtjänsthierarkin.  

De kundtjänstanställda som inte har ett lika stort intresse av just säljmomentet på samma sätt 

som de yngre medarbetarna ser hon till att anpassa sig till och låter dessa få ”slussa” kunderna 

vidare till mer säljfokuserad personal, till exempel privatrådgivare eller personliga bankmän. 

Cristina tillägger att hon stöttar den som vill vidare till hundra procent men de måste först visa 

att de har kompetens och uppfyller de kunskapskrav som krävs på hennes avdelning.  
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4.4.2 Intervju med Annika Bjernefalk, Swedbank 

Sammanfattning av intervjun med Annika Bjernefalk, kontorschef på Swedbank i Mörby 

Centrum, den 28 november 2007 

 

Organisationen 

Annikas arbetsuppgifter kan i korthet beskrivas som planerings- och koordineringsarbete av 

personalen samt ställa upp och uppfölja kontorets och de anställdas kort- och långsiktiga mål. 

I hennes arbetsuppgifter ingår också coachning av kundtjänstpersonalen, som består av 9 

stycken anställda. Annika beskriver sig själv som en framåtgående säljare, hon trivs bäst med 

att få jobba med förändringsarbete där man ständigt ställs inför nya utmaningar.  

Annika beskriver Swedbank som en relativt platt organisation där man öppet arbetar för att få 

en god inblick i varje regions, kontors och individs arbete. Varje regions, kontors och 

anställds arbete och prestationer uppföljs och utvärderas av respektive närmsta chef. 

 

Krav, förväntningar och motivationsarbete 

Annika anser att den regelbundna uppföljning och utvärdering som görs av varje regions, 

kontors och medarbetares arbete inte är en stressfaktor utan snarare motiverar personalen i sitt 

arbete. Annika menar vidare att på ett aktivt bankkontor mår personalen bäst. En målsättning 

som Annika har är att vara en attraktiv arbetsgivare. 

 

På Annikas kontor ställer man upp både individuella mål samt gruppmål. Tillsammans med 

Annika sätter den kundtjänstanställda upp sina individuella mål. Tidigare mättes de 

individuella prestationerna och måluppföljningen mycket noggrant vilket resulterade att de 

anställda blev väldigt måna om att själva ta hand om de kunder som kom in på kontoret. 

Fanns det på grund av tidsbrist inte möjlighet att hjälpa en kund så ombads kunden att 

återkomma vid ett annat tillfälle då den anställde i fråga hade mer tid . Att skicka vidare 

kunden till en tillgänglig kollega undveks för att säkerställa sin egen statistik av antal kunder. 

Annika har därefter sett till att ett större fokus läggs på gruppens prestationer och samarbete 

för att undvika att kunder skickas ut från kontoret på grund av tidsbrist. 

 

I frågan om vad som motiverar personalen uttrycker Annika vikten av att bli 

uppmärksammad. Komplimanger från chef och kollegor både gläder och motiverar till ett 

fortsatt väl utfört arbete. Annika har ett medarbetarsamtal med varje anställd i 30 minuter 
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varannan vecka. Denna tätt kontinuerliga samtalsform uppfattas som positivt av personalen 

enligt Annika.  

När en medarbetare felat säger Annika att det är viktigt som chef att inte ”slå dem i huvudet”. 

Att påpeka och älta fel som chef skapar spänningar snarare än löser problem.  Det är vid 

sådana tillfällen viktigt att ha ett individuellt samtal med medarbetaren och på så sätt upplevas 

som en uppmärksammande och stöttande chef snarare än straffande. Vid sämre prestationer 

hos en medarbetare gäller det för medarbetaren att sätta sig ner, tänka över det som gick fel 

och sedan gå vidare. 

 

Egenskaper och personlig utveckling 

Personalen kan själva påverka sin kunskapsgrad och utveckling genom att ta del av de interna 

utbildningar på intranätet som Swedbank erbjuder sina anställda. De anställda inom 

organisationen har tillgång till en stor internetbaserad bas av företags- och produktinformation 

samt kurser inom en rad olika områden. Tack vare att kurserna inte är tidsbestämda lärarledda 

lektioner kan de anställda studera i sin egen takt när tillfälle ges.  

Annika anser att karriärmöjligheterna inom organisationen är goda. En gång om året har hon 

ett utvecklingssamtal med var och en på kontoret. Annika nämner dock problematiken med att 

många unga anställda vill fort framåt i karriären och Annika anser att detta är ett 

storstadsfenomen då liknande problem verkar förekomma i lägre utsträckning ute i landet. För 

karriärsugna och ambitiösa medarbetare gäller det att som chef att stimulera medarbetare i 

dennes nuvarande roll. Den anställda ska ha jobbat i minst 2 år och dessutom ha gjort ett väl 

utfört arbete för att befordrad till en ny tjänst. Annika menar att som arbetsgivare gäller det att 

vara tydlig vid rekryteringen och berätta vad som förväntas av personen samt hur länge 

personen förväntas stanna i sin roll.  
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4.4.3 Intervju med Gunnar Nihlén, Handelsbanken 

Sammanfattning av intervjun med Gunnar Nihlén, privatmarknadschef på Handelsbankens 

kontor, Gustav Adolfs torg den 27 november 2007 

 
Organisationen 

Gunnar arbetar som privatmarknadschef och är ansvarig för den privata enheten som består av 

11 stycken medarbetare. Endast en av de anställda arbetar i kassan. Denne tar hand om bland 

annat in- och utbetalningar, men även övervakning av de så kallade distansbankomater som 

finns i Stockholm. 

Det finns en controller som är ansvarig för kreditrådgivningar och två medarbetare som 

arbetar med rådgivning inom kapitalplacering och försäkring. Resten av teamet arbetar som 

privatrådgivare, det vill säga med kundens privata sparande och kreditrådgivning i form av 

bolån och andra låneärenden.  

Handelsbanken är en decentraliserad organisation där i princip alla beslut tas på kontoret. 

Beroende på kundens behov kan denne slussas till en rådgivare som är mer insatt inom det 

område som kunden efterfrågar.   

 

Krav, förväntningar och motivationsarbete 

Gunnars roll som privatmarknadschef är att vara ledare, coacha personalen, se till att 

medarbetarna utvecklas och att de känner sig stimulerade. Vissa av dem vill göra en snabb 

karriär och utvecklas fort. Han anser att ”unga” har för bråttom och att han därför måste 

bromsa dem. För att kunna stimulera och utmana sina anställda ger han dem kniviga ärenden 

att arbeta med, eller andra komplexa ärenden som till exempel att jobba mer med 

företagsfrågor. Dessa utmaningar uppfattas positivt av de medarbetare som är karriärsugna. 

Han säger att dagarna kan se olika ut beroende på vilka kunder eller ärenden de anställda har.   

Det händer att även Gunnar får hoppa in för att ta kundrådgivningar. 

På Handelsbanken arbetar man efter något som heter Plus och handlingsplan. 

Handlingsplanen går ut på att ha tydliga, utmanande och mätbara mål. Målen delas upp i 

kortsiktiga mål, det vill säga ett år och långsiktiga som avser en 3-års period. Varje kvartal 

sker en uppföljning med de anställda för att kunna diskutera om den anställdes utveckling 

samt uppföljning av mål och resultat.   

Som nyanställd på Handelsbanken ska man det första året påbörja en ”affärsutbildning” som 

pågår i ca 7-8 månader. Sedan kan man bygga på denna utbildning med mindre utbildningar, 

till exempel utbildningar inom fastighet och så vidare. 
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Att beslut tas på kontoret gör att medarbetarna kan ta eget ansvar och egna beslut inom givna 

ramar. Detta gör att de får tänka mer själva och det uppfattas som mycket positivt av de 

anställda säger Gunnar. 

 

Arbete i kassan har inget krav på akademisk utbildning i dagsläget. Det viktigaste är att det är 

rätt person för jobbet och att denne har rätt social kompetens. Kundtjänst är enligt Gunnar 

ansiktet utåt och en viktig del av banken men som tyvärr har låg status idag. Vissa kan tänka 

sig att arbeta i kassan och känner inte behovet av att röra sig vidare inom företaget. Att arbeta 

på företagsenheten har alltid ansets som något ”finare” än att jobba på privatenheten. 

Det som motiverar de anställda varierar, enligt Gunnar, beroende på vad den anställde vill. 

Vissa har jobbat inom kundtjänst under en längre tid och känner sig nöjda med det. Andra vill 

vidareutvecklas och bli till exempel specialister inom olika områden. Sedan finns det 

medarbetare som gillar det administrativa, det generella, och vill fortsätta med det. Men de 

som vill göra en karriär har som mål att utvecklas inom kontoret och vidare i företaget och 

arbeta mot tydliga mål. 

 

För att motivera sin personal är det viktigt, anser Gunnar, att hitta på aktiviteter efter 

kontorstid. Till exempel att ta en afterwork eller att bowla är ett bra sätt för de anställda att 

känna sig avslappnade och att umgås med varandra utanför jobbet. En fördel med den grupp 

som Gunnar är ansvarig för, påstår han, är att det underlättar att ingen har barn, vilket gör det 

mer flexibelt och underlättar för aktiviteter. 

 

Egenskaper och personlig utveckling 

Gunnar anser att medarbetarnas utveckling skänker honom arbetsglädje vilket gör att han 

känner sig motiverad. Om hans anställda gör bra ifrån sig uppmanar han dem att 

vidareutvecklas genom mer ansvar eller att gå över till andra tjänster inom banken. Viktiga 

egenskaper som han anser att personalen bör ha är bland annat social kompetens. Att ha en 

ekonomisk utbildning på gymnasial nivå är ett krav. Däremot är inte utbildning på akademisk 

nivå detta utan det beror på vilken nivå man befinner sig. 

En del som tidigare har jobbat under sommaren inom Handelsbanken väljer att även fortsätta 

göra det efter att de är klara med sina studier.  

När det gäller frågan om lön betonar Gunnar att lönen spelar stor roll, speciellt för de unga 

som är oftast missnöjda med den. Lönen är individuell och bestäms efter den egna 

prestationen. Det är även möjligt att få noll procent i löneförhöjning om man inte presterar 
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enligt de mål som man tidigare har kommit överens om, men handlingsplanen måste ändå 

uträttas. 

 

Bonussystem finns inte på denna nivå enligt Gunnar men däremot finns ett belöningssystem 

som heter Oktogonen och den är till för alla anställda i banken oavsett tjänst. Den kan variera 

från 0 kr till 80000 kr beroende på vilken lönsamhet Handelsbanken har i jämförelse med 

andra banker. De medel som tilldelas enligt detta belöningssystem har de anställda inte 

tillgång till förrän de har fyllt 60 år.
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4.5 Sammanställning av intervjuer med kundtjänstanställda 

4.5.1 Intervju med Daniel Sobat och Robert Nilsson, Nordea  

Sammanfattning av intervjun med Daniel Sobat och Robert Nilsson, anställda på Nordeas 

kontor, Odenplan den 11 december 2007 

 
Organisationen och ansvarsområden 

Daniel och Robert jobbar idag på ett av Nordeas kontor på Odengatan inom kundtjänst. 

Daniel är fast anställd sedan år 2006 och Robert har jobbat extra i cirka ett år vid sidan av sina 

mäklarstudier. I deras arbetsuppgifter ingår att hjälpa kunderna över disk, utföra kassaärenden 

i form av in- och utbetalningar samt informera och sälja bankens produkter. Daniel ger även 

rådgivningar eftersom han har de certifieringar som krävs enligt lag. Robert är inte certifierad 

och kan därför inte ge någon rådgivning till kunderna men däremot så ”slussar” han de vidare 

till personliga bankmän eller privata rådgivare för att de ska ta hand om dessa rådgivningar. 

De ansvarsområden som båda har idag har blivit tilldelade när de har suttit i möten och 

kommit överens om vem som ska ansvara för vad. Och det är alltid två personer som har 

samma ansvarsområden, till exempel skyltning av banklokalen, beställning av broschyrer, 

informera kunderna om det har skett någon ränteändring och så vidare. Men på detta kontor 

finns redan en kundtjänstanställd som är ansvarig för det administrativa vilket gör att de andra 

kundtjänstmedarbetarna inte behöver ta hand om det.      

 

Krav, förväntningar och motivationsarbete 

Att jobba på kundtjänst krävs att man ska kunna mycket, eller kunna lite om allt säger Daniel. 

Kundtjänstyrket är väldigt brett och kräver att man höjer sin kompetens kontinuerligt. Det 

krävs också att man är noggrann.  

Robert anser att man ska ha en bra kunskapsnivå för att man ska känna sig kompetent, inte 

minst framför kunden. Det är även viktigt att vara social, glad och serviceminded men även 

flexibel.  

På frågan om vad som motiverar de i sitt arbete svarar Daniel att det är många saker som 

motiverar honom. Lönen är en viktig motivationsfaktor anser han. Men även en bra chef som 

har förståelse och visar engagemang är motiverande. Om han skulle söka ett annat jobb som 

var intressant där allt stämde skulle han överväga att tacka ja till jobbet om lönen var för låg. 

Robert anser att belöning i form av till exempel bonussystem som motiverande. Om man har 
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presterat bra och visat ett bra resultat ska man få någon slags ersättning för menar han. 

Chefens motivationsförmåga uppfattar Daniel som positiv. Om Daniel skulle förslå att han 

vill gå en intern kurs för att öka sin kompetens skulle hans chef inte vara emot det även om 

vissa kurser är mer kostsamma än andra. Om han anser att han behöver öka sin kompetens 

och behöver gå en viss utbildning, föreslår han det för sin närmsta chef. Hon är positiv 

inställd till det och är med på att godkänna det.   

Även Robert uppfattar kundtjänstchefens motivationsförmåga som positivt. Han tycker att 

chefen är en bra lyssnare och är hjälpsam.  

Daniel tycker att det finns goda utvecklingsmöjligheter inom organisationen så länge man 

själv har ambitioner. Han uppfattar som positivt sin chefs förmåga till att hjälpa honom att 

utvecklas vidare.  

Robert däremot har inga planer på att fortsätta jobba i företaget när han är klar med studierna. 

Han har fått en anställning på en mäklarbyrå i city vilket han är nöjd med.  

Roberts uppfattning om vilka medarbetare som är motiverade och andra inte är att enligt 

honom ser man ganska tydligt vilka som kommer till jobbet för att göra något bra och vilka 

som kommer enbart för att jobba och sedan gå hem. Engagemang nivån är inte så hög hos 

vissa av medarbetarna.   

Robert tycker att det är för stor fokus på att sälja vilket kan kännas lite överdrivet. Det är inte 

bara försäljningen som uppfattas som ett stressande moment men även det administrativa där 

alla försäljningssiffror skall redovisas. Mycket tid går åt uppföljningen säger Daniel. 

Även Daniel hade samma åsikt när det gällde försäljningen. Han uppfattade det som en 

hetsande moment i det dagliga arbetet. Robert tillägger att det är viktigt att kunden inte 

uppfattar oss som någon bilförsäljare, det vill säga att man försöker tvinga de köpa vissa 

produkter som de egentligen inte behöver. Men däremot anser Daniel är det viktigt att upplysa 

kunden om vilka fördelar han/hon kan ta del av som kund i banken. 

Något som är viktigt anser Daniel är att ledningen uppfattas som kompetent och är väl insatt i 

organisationen och alla de förändringar som sker inom det. Det är även viktigt att de kommer 

med genomtänkta beslut. 

Enligt Robert är den närmaste chefen den som är viktigast för medarbetarna och det är viktigt 

att den uppfattas som kompetent.  

 

Kort- och långsiktiga mål 

Enligt Daniel är långsiktiga mål svåra att nå och därför mindre motiverande än de kortsiktiga 
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målen. Däremot tycker han att den personliga utvecklingen är en viktig del och det ingår i de 

långsiktiga målen. Under de enskilda utvecklingssamtalen som kundtjänstmedarbetarna har en 

gång om året går de igenom vilka resultat den anställde har haft under året, hur det kan 

förbättras och man diskuterar även de utvecklings- och karriärmöjligheter som finns och hur 

den anställde kan ta del av det.  

Både Daniel och Robert är överens om att kortsiktiga mål är motiverande, där ingår bland 

annat säljtävlingar. Daniel tillägger att kundtjänstchefen är bra på att anpassa sig och har 

förståelse för situationen, till exempel om man under en kort period har sämre resultat än 

tidigare perioder. Detta kan bero på omständigheterna, till exempel om personalen är inte i 

full styrka på grund av sjukdomar, eller om nytt personal har anställts och de måste läras upp, 

vilket tar ganska lång tid. Han tillägger att de långsiktiga målen är alldeles för höga och inte 

så realistiska vilket gör att de blir väldigt tuffa att uppnå och inte speciellt motiverande. Han 

jämför ofta sina tidigare månadsresultat för att veta om han bra eller dåligt resultat men han 

jämför sig även med sina kollegor för att få en uppfattning om sina egna prestationer i 

förhållande till andra i kundtjänstavdelningen. 

Robert däremot har mer generella mål istället för specifika mål eftersom han jobbar extra och 

är inte certifierad.  

 

Status och ambitioner 

Båda anser att kundtjänstyrket har en relativ låg status inom banken. Företaget vill anställa 

akademiker även om de är högskoleutbildade och inte vill stanna alltför länge inom 

kundtjänstyrket. Akademikerna har en förmåga att vilja utvecklas snabbt påstår Daniel. När 

det gäller utvecklingen anser han att det är ens eget ansvar och chefen ska enbart vara ett stöd 

när man sedan vill vidare i karriären.  

Robert tycker att chefen är en bra lyssnare och försöker alltid hjälpa till men eftersom han har 

inga planer på att stanna kvar inom organisationen har han inte diskuterat vidare om 

utvecklingsmöjligheterna. Under tiden som han har jobbat extra har han alltid känt sig som en 

i gänget vilket han uppfattar väldigt positivt. 

Daniel tycker att man är själv ansvarig för sin egen utveckling. Man ska ta egna initiativ när 

det gäller att utbilda sig inom företaget, söka jobb internt inom organisationen och så vidare. 

Han menar att chefen enbart ska vara ett stöd och uppmuntrande. Nästa steg för Daniel är att 

jobba inom human resource management. Han anser att det är inte så lätt att ta det steget från 

kundtjänst till en sådan tjänst men han påstår att han har sin chefs fulla stöd. Han uppfattar att 
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det är lättare att komma åt de mer attraktiva tjänsterna om man tidigare har jobbat som till 

exempel, personlig bankman vilket är en rådgivartjänst inom finansiellt sparande samt 

låneärenden. Med det menar han att klivet från rådgivartjänsten till human resource tjänsten 

blir inte lika stor som den från kundtjänst.  
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4.5.2 Intervju med Ida Hafström Magnérus och Faruk Akkurt, Swedbank 
Sammanfattning av intervjun med Ida och Faruk, anställda på Swedbanks kontor, Danderyd 
den 5 december 2007 
 
Organisationen och ansvarsområden 

Ida och Faruk jobbar på Swedbanks kontor i Danderyd. Ida har inte jobbat som fast anställd 

på detta kontor i mer än 2 månader. Tidigare har hon arbetat extra på Swedbank i ca 2,5 år. 

Faruk har jobbat på detta kontor i cirka 2 år.  Båda arbetar inom kassa och kundtjänst men 

deras titel är banksäljare. Enligt Faruk tar en banksäljare emot obokade kunder, ser till att 

hjälpa dessa genom att erbjuda de tjänster som de behöver, till exempel pensionssparande 

eller att öppna ett konto med bättre ränta. Rådgivningarna är kostnadsfria.  Faruk fortsätter 

och säger att det händer att det blir fler än ett möte på grund av man inte hinner med allt vid 

första mötet. 

Båda är överens om att de själva bestämmer hur dagarna ska se ut, till exempel att någon är 

ansvarig för kassan där kunderna kan göra in- och utbetalningar, den andra tar ansvar för 

kundtjänst där det ingår att exempelvis köpa och sälja fonder, köpa postväxlar, checkar, 

beställning av Id-kort med mera. De båda ger även rådgivningar, både spontana men även 

bokade tillägger Ida. 

 

Vi frågade även om de har några speciella ansvarsområden och om de har blivit tilldelade 

dessa områden eller om de har valt dessa själva. Ida berättade att hon är inköpsansvarig för 

kontorsmaterial, det vill säga foldrar och information om bankens produkter. Kontorschefen 

Annika delade ut ansvarsområdena.  

Faruk blev tidigare tilldelad av Annika att vara pensionsambassadör. Syftet med detta var att 

olika kontor skulle träffas för att prata om pensionsutveckling och hur man kan göra detta 

bättre ur kundens synvinkel. 

 

Krav, förväntningar och motivationsarbete 

Ida anser att det är motiverande att ge kunden optimal service. Att stå framför kunden och 

hitta behov, sådant som kunden själv inte ser. En annan aspekt som Ida tycker är motiverande 

är att jobba i grupp, det vill säga att samarbeta, hjälpa och fråga varandra. Sedan är det minst 

lika motiverande och triggande att jobba mot säljmål. Ida föredrar individuella mål framför 

gruppmål. Hon uppskattar även de enskilda mötena med Annika eftersom det är viktigt att bli 
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sedd och hörd av sin närmsta chef. Hon tycker också att Annika är bra på att ge tydlig 

feedback. 

Det som motiverar Faruk mest i hans arbete är att jobba mot mål. Det är även motiverande att 

hålla sig uppdaterad om hur det går för banken enligt honom. En annan viktig 

motivationsfaktor anser Faruk är att ha tilldelade ansvarsområden. Att ha enskilda samtal med 

Annika är något som Faruk uppskattar. Det är bra att ha en plan om vad han skall göra om till 

exempel 3 år och att veta att utvecklingsmöjligheterna är goda om man gör bra ifrån sig. Detta 

motiverar honom i sitt arbete.  

En annan viktig aspekt som motiverar Faruk är den interna utbildningen, till exempel det som 

erbjuds på Intranätet men även externa kurser. När de vill gå en extern kurs måste de själva ta 

initiativ till det, men chefen är positiv till det enligt Faruk. Han anser också att det är 

motiverande att vara påläst när man står framför kunden och kunna svara på deras frågor. Om 

det är en lugn dag på kontoret finns det möjlighet att utnyttja den tiden till att studera. 

Ida tillägger att det finns något som heter ”Young professional” som Swedbank anordnar.  

Detta är anpassat för de bankanställda som är under 35 år som vill träffa, utbyta erfarenheter 

och knyta nya kontakter med andra anställda inom företaget. Träffarna anordnas ca 2 gånger i 

månaden och består av föreläsningar, seminarier och pubar. Ida tycker att det är kul och 

motiverande att banken satsar på de unga. 

Faruk fortsätter med att lägga stor vikt vid att vara påläst och ha korrekt information vilket 

gör det möjligt att ge kunderna optimal service. Att ta del av de interna videosändningar i 

utbildningssyfte man får tillgång till som anställd, gör att man känner sig säker inför kunden. 

Information leder till motivation anser han. När man jobbar inom kassa och kundtjänst kan det 

dyka upp ärenden som kräver att man är säker på att man gör rätt, till exempel dödsbon, 

fullmakter och andra juridiska frågor. Då är det viktigt att man dubbelkollar med sina kollegor 

så att man känner sig säker. En annan viktig aspekt som Faruk tycker är motiverande är 

arbetskamraterna. Att jobba i en grupp där allt fungerar är väldigt viktigt, det är betydelsefullt 

vilken inställning till arbetet gruppen har för ens eget arbete menar Faruk. 

 

När det gäller chefens förmåga att motivera sin personal tycker Faruk att de enskilda möten 

som de har varannan vecka är viktiga. Från dessa möten får man information om hur det går 

och vad man kan göra bättre. 

Ida tycker att Annika är rak och kommer med beröm eller kritik, vilket hon uppskattar. Hon 

 

 
 
 
 

34 
 



 

anser att Annika är bra på att ge beröm när man har gjort bra ifrån sig. Att arrangera små 

tävlingar, till exempel pensionstävlingar eller regionstävlingar är motiverande enligt henne. 

När det gäller bonussystem är båda positivt inställda och skulle uppskatta det, då det leder till 

en ökad motivation att prestera väl. 

Kort- och långsiktiga mål 

Både Ida och Faruk håller med om att kortsiktiga mål är mer påtagliga och syns mycket mer 

än de långsiktiga målen. 

Faruk anser att ens egen karriärutveckling går enligt utvecklingsplanen och det är väldigt 

tråkigt om man glider ifrån denna, exempelvis när man har bokat in sig på en viss utbildning 

är det chefens ansvar att hålla koll på att det sker enligt planen. Han tycker även att det ska 

finnas garantier på att man ska kunna röra sig vidare inom företaget, det vill säga 

arbetsgivaren ska visa intresse och chefen skall vara delaktig. Om inget händer avseende de 

långsiktiga målen som man tidigare har diskuterat så tycker han det kan vara deprimerande 

och omotiverande vilket påverkar hans sätt att jobba. 

Ida har ännu inte fått några långsiktiga mål eftersom hon inte har jobbat på detta kontor så 

länge.  

 

Både Ida och Faruk uppfattar chefens förståelse för att säljmålen emellanåt inte uppnås till 

fullo. Att de inte uppnås kan bero på yttre omständigheter som till exempel lågt antal kunder 

eller andra orsaker. Dessa orsaker står ofta utanför de anställdas kontroll att påverka.  

Faruk tillägger att de äldre anställda inte har lika lätt som de yngre att jobba mot kortsiktiga 

mål. Han jobbade tidigare på en mindre bank där arbetssättet var mer traditionellt. Han 

upplevde inte miljön som speciellt utmanande och därmed omotiverande. Att jobba som 

banksäljare på Swedbank tycker han däremot är roligt tack vare att han ställs inför fler 

utmanande situationer här en på tidigare jobb. 

 

Status och ambitioner 

Ida anser att jobba inom kassa och kundtjänst har ganska bra status. Att vara ansiktet utåt mot 

kund är viktigt och känns betydelsefullt. Swedbanks policy kräver att man ska ha en 

akademisk utbildning säger Ida. Att alla i kundtjänstteamet är relativt nya på arbetsplatsen 

upplever Ida som positivt. Både Faruk och Ida är överens om att det är positivt att vara nya i 

teamet. Tidigare, säger Faruk, förekom diskussioner i det gamla teamet där några medarbetare 
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bland annat undvek att ta hand om det administrativa och fokuserade sig för mycket på sina 

individuella mål. Detta var ett problem då men som inte finns idag. Ida tillägger att det är 

viktigt med struktur och en utarbetad arbetsfördelning. 

Faruks ambition är att stanna och växa inom banken. Man kan bli mer specifik inom ett visst 

område, säger han. Till exempel att bli privatrådgivare kan vara nästa steg. 

För Ida är det inte lika självklart. Hon har tidigare läst företagsekonomi med inriktning 

organisation och ledarskap och hon kan gärna tänka sig jobba inom det området. Inom 

Swedbank säger hon att det finns många intressanta specifika tjänster men hon måste känna 

efter innan hon bestämmer sig för en viss tjänst. En annan intressant möjlighet kan vara att 

jobba till exempel i Baltikum där Swedbank har ett antal kontor. 

 

Både Faruk och Ida delar samma uppfattning om att det finns mycket att lära sig inom 

banken. Möjligheten att vidareutvecklas och att aldrig vara fullärd är motiverande. Bara om 

man vill så kan man komma långt, säger Faruk.  

Båda är positivt inställda till Annikas insats och för att hon kan kundtjänstjobbets moment och 

kan hoppa in när det behövs. Annika uppfattas som social, en i gänget, glad och positiv. Hon 

finns alltid till hands när man behöver fråga. Hon är uppmärksam och ser allt, säger Ida, och 

hon kan sätta ner foten när det behövs. 
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4.5.3 Intervju med Lena Lidström och Sandra Bylund, Handelsbanken 

Sammanfattning av intervjun med Lena Lidström och Sandra Bylund, privatrådgivare på 

Handelsbanken vid Gustaf Adolfs Torg i Stockholm, den 12 december 2007 

 

Organisationen och ansvarsområden 

Lena har jobbar på Handelsbanken sedan 1977 på en rad olika kontor. De senaste 12 åren har 

hon jobbat på ett och samma kontor som privatrådgivare för privatpersoner samt för 

privatpersoners företag. Som privatrådgivare arbetar man med att hjälpa kunder med 

placering, finansiering och försäkringsfrågor.  

Sandra har jobbat som privatrådgivare på Handelsbanken sedan januari 2006. Hon studerade 

därinnan ekonomi med organisations- och ledarskapsinrikting vid Örebro Universitet. Liksom 

Lena jobbar även Sandra med placering, finansiering och försäkringsfrågor gentemot kund. 

Sandra ansvarar även för försäkringar till kund på kontoret vilket betyder att hon håller sig 

uppdaterad om företagets försäkringsprodukter, informerar medarbetare om dessa 

försäkringar samt ordnar aktiviteter kring försäljningen av försäkringarna. Denna roll blev 

tilldelad Sandra vid starten då den föregående medarbetaren som tidigare hade Sandras tjänst 

hade det ansvarsområdet. Båda ingår i en grupp på 11 medarbetare i olika åldrar. 

 

Krav, förväntningar och motivationsarbete 

Både Lena och Sandra anser att det som motiverar dem i deras arbete är deras kunder. Lena 

säger att hon lägger stort värde vid att skapa personliga, goda och långvariga kontakter med 

sina kunder. Hon har genom åren på kontoret lyckats få en stor grupp trogna kunder som 

kontaktar Lena vid frågor om deras privatekonomi. Kontoret har ett relativt lågt kundtryck, 

det vill säga att det sällan blir någon kö av kunder som väntar på hjälp, vilket betyder att 

privatrådgivarna kan lägga desto mer tid på att ge kunderna en god och personlig service utan 

stress av köande kunder. Sandra tillägger att känslan av att man hjälper kunderna är mycket 

viktig för henne.  

Både Lena och Sandra ser även relationerna till kollegorna på kontoret som även de är en 

motivationsfaktor. Motivationen i gruppen är i sin helhet bra enligt båda och Sandra tillägger 

att även de som har jobbat länge i företaget har ett högt engagemang i sitt arbete och dessutom 

bidrar de äldre medarbetarna med erfarenhet och kunskap i det dagliga arbetet. 

 

 

 
 
 
 

37 
 



 

 

 

Kort- och långsiktiga mål 

Det faktum att det inte existerar några uttalade säljkrav i Lenas och Sandras tjänst ses som 

mycket positivt av de båda. De anser att deras vilja och förmåga att vara en bra säljare snarare 

ökar utan säljkrav tack vare att de inte behöver känna någon stress över att nå en viss volym 

eller nummer. 

 

Att deras chef uppmärksammar och visar att han uppskattar dem är viktigt enligt både Lena 

och Sandra. Sandra tillägger även att deras nuvarande chef är lätt att gå till vid frågor och hon 

har aldrig känts sig obekväm med att komma till honom för att få hjälp med något. 

Att deras nuvarande chef dock ska sluta inom kort påverkar dem båda. Lena anser att det 

skapar en viss form av oro hos henne att den chef hon hittills har kommit väldigt bra överens 

med nu ska lämna kontoret. Ingen ersättare till den nuvarande chefen ännu tillkännagivits för 

gruppen. Detta är ett visst stressmoment enligt Lena och gruppen påverkas av bristen på 

information.  

 

Status och ambitioner 

Enligt Lena och Sandra ska en bra privatrådgivare ”veta lite om varje”. Kunden ska uppleva 

rådgivaren som engagerad och mån om att få hjälpa till. Det är även viktigt att vara 

välinformerad men att våga skicka vidare kunden till en specialist där ens egna kunskaper tar 

slut enligt Sandra. Lena, som jobbat på Handelsbanken sedan 1977, är mycket nöjd i sin roll 

som privatrådgivare. Hennes mål är att fortsätta att göra ett bra jobb. Hon menar vidare att det 

är viktigt att ”möblera för sig själv”. Med det menar Lena att för att trivas i arbetslivet ska 

man se till att göra sådant man tycker är kul och inte låta statustänkande driva en ifrån de 

uppgifter man tycker om.  

Sandra vill gärna göra en karriär inom Handelsbanken. Sandra vill så småningom byta tjänst 

från privatrådgivare till någonting annat inom företaget men har idag inte bestämt sig för vad 

hon skulle vilja jobba med istället. Hon tillägger att hon önskade att hon visste mer om vilka 

olika typer av positioner det finns inom Handelsbanken. 
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-5- 

Analys 
Detta avsnitt kommer att analysera empirin med hjälp av de valda teorierna. Nedan följer en 

sammanfattande figur över de tre valda teoriernas främsta ståndpunkter. 

Teorierna kommer att kopplas till intervjuerna och därefter kommer de att analyseras, 

jämföras och diskuteras. Till sist kommer författarna att dra sina slutsatser.  
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 Status och prestige 
(behov av att ha bra 
självkänsla) 

 Självförverkligande (att 
vilja utveckla sig och 
skapa något) 

 
” När ett behov är tillfredställt 
söker vi alltid oss till ett 
annat. Människan blir aldrig 
nöjd, det är därför vi 
kontinuerligt letar efter efter 
något nytt” 
 
 

Inre och yttre 
motviationsfaktorer 
 
Inre motivationsfaktorer: 
 
 Prestationer (känna 

tillfredsställelse av att 
genomföra arbete, att 
kunna lösa problem och 
se resultatet av det) 

 Erkännande (utifrån det 
man presterar, det vill 
säga det arbete man 
utför) 

 Tillväxt (att utvecklas) 
 
Yttre motivationsfaktorer: 
 
 Ledaren (om hon/han 

har rätt kompetens) 
 Lön (ekonomisk 

ersättning eller andra 
ekonomiska belöningar)

 Status (ingen formell 
status utan 
statussymboler) 

 

 Det existerar ett 
positivt samband 
mellan ansträngningar 
och prestation 

 Belöning 
tillfredsställer 
individens viktiga 
behov 



 

 

5.1 Chefernas motivation 

Chefernas motivationsförmåga och anställdas motivation ur Maslows behovshierarki 

Cristina, kundtjänstchef på Nordea, anser att trivseln hos personalen motiverar henne. Det är 

viktigt att finnas till hands och hjälpa sin personal vid olika frågor och situationer som dyker 

upp säger Cristina. Maslows behovshierarki hävdar att de mest nödvändiga behoven i 

behovshierarkin måste tillfredsställas innan vi strävar efter att tillfredställa nya behov. Därför 

är det viktigt att Cristinas personal känner sig trygga och tillfredsställda innan de söker sig till 

de högre behoven i hierarkin, såsom status och självförverkligande. För att de anställda skall 

få goda kunskaper om privatekonomi, vidareutvecklas och motiveras ser hon till att erbjuda 

dem olika internkurser inom olika områden som kan hjälpa dem vidare i karriären.  

Daniel som arbetar inom kundtjänst på Nordea uppfattar sin chefs (Cristinas) förmåga att 

uppmuntra honom till att vidareutvecklas som positivt. Men, menar han, bara så länge man 

själv tar initiativet till det. Under utvecklingssamtalet som kundtjänstmedarbetarna har en 

gång om året, går de förutom resultatet även igenom utvecklings- och karriärmöjligheter som 

finns inom organisationen och hur medarbetaren kan ta del av det. Det här är ett bra sätt att 

följa den personliga utvecklingen anser Daniel. Detta motsvarar det sista behovet på Maslows 

behovshierarki, självförverkligande, det vill säga vår vilja att utveckla oss och skapa något. 

Maslow hävdar att när ett behov är tillfredsställt söker vi oss till ett annat. Människan blir 

aldrig nöjd, det är därför vi kontinuerligt söker oss till något nytt. 

 

Även för Swedbanks kundtjänstmedarbetare är det viktigt att bli uppmärksammad. 

Komplimanger från både chef och kollegor anser Annika (kontorschef på Swedbank) både 

gläder och motiverar till ett fortsatt väl utfört arbete. Vikten att känna sig behövd stärker 

självkänslan enligt Maslow vilket ger medarbetarna en känsla av högre status. 

Faruk och Ida, båda kundtjänstmedarbetare inom Swedbank anser att det är viktigt att 

utvecklas i sin roll men även för framtida tjänster. Faruks ambition är att fortsätta 

vidareutvecklas inom banken och att senare jobba inom ett visst område, exempelvis som 

privatrådgivare. Ida har fortfarande inte bestämt sig inom vilket område hon vill 

vidareutvecklas eftersom hon är relativt nyanställd men hon är medveten om att det finns 

många intressanta specifika tjänster inom Swedbank. Hon vill dock först fundera innan hon 

bestämmer sig för en viss tjänst. 
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Precis som Nordeas kundtjänstmedarbetare har även Ida och Faruk behov av 

självförverkligande. De vill vidare i sina karriärer men ingen av dem uttryckte att de hade 

bråttom att nå vissa positioner inom ett visst område. Att båda är högskoleutbildade påverkar 

deras självkänsla positivt vilket i sin tur påverkar hur de själva uppfattar deras status enligt 

Maslow.   

 

Gunnar är chef på Handelsbanken och även han känner sig motiverad och stimulerad när 

kundtjänstmedarbetarna utvecklas. Genom jämförelser med de andra cheferna på Nordea och 

Swedbank kan man dra paralleller till att även på Handelsbanken vill unga och välutbildade 

göra en snabb karriär och utvecklas fort. Det nämndes även tidigare att människor känner sig 

tillfredställda under en viss period men alltid strävar efter nya behov enligt Maslow. Gunnar 

utmanar och stimulerar sina anställda genom att ge dem mer komplicerande ärenden att arbeta 

med vilket uppfattas som positivt av karriärsugna kundtjänstmedarbetare.  

Sandra, privatrådgivare på Handelsbanken, ser fram emot en fortsatt karriär inom 

organisationen. För henne är det viktigt med nya utmaningar och karriärutveckling. Hon ser 

det som viktigt att chefen ger sina anställda goda förutsättningar och möjlighet till att röra sig 

vidare inom organisationen. Viljan att utvecklas stämmer väl överens med Maslows femte 

steg i behovshierarkin. Lena, även hon privatrådgivare på Handelsbanken, känner sig nöjd 

med de arbetsuppgifter hon redan har och känner inget behov att gå vidare i karriären. Lena, 

till skillnad från övriga respondenter, har redan nått till en viss grad av självförverkligande där 

hon känner sig tillfredställd med nuvarande situation. Det ligger inte i hennes intresse att 

klättra på karriärstegen på samma sätt som de nyexaminerade akademikerna. Hon är snarare 

väldigt nöjd med det hon åstadkommit hittills och ser fram emot att fortsätta jobba med 

samma arbetsuppgifter.  
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5.2 Chefernas motivationsförmåga och de anställdas motivation ur Hertzbergs två-

faktorsteori 

Hertzberg delade upp motivationsfaktorerna i inre och yttre motivationsfaktorer. Dessa 

faktorer kommer i detta avsnitt att analyseras på både chefer och de kundtjänstanställda.  

 

Chefer om inre motivationsfaktorer 

Cristina anser att som chef är det viktigt att uppmärksamma och förstärka det personalen är 

bra på vilket stämmer bra på en av Hertzbergs inre motivationsfaktorer, det så kallade 

erkännandet. För att anställda ska kunna fortsätta känna sig motiverade är det viktigt att lyfta 

fram dem när de genomför ett gott arbete vilket gör det möjligt för dem att prestera ännu 

bättre. Annika, precis som Cristina, anser att för att motivera sin personal är det viktigt att 

uppmärksamma dem. Komplimanger från chef och kollegor motiverar till ett fortsatt väl utfört 

arbete. Att som anställd få feedback i ett visst sammanhang är ett annat exempel på 

erkännande samt bekräftelse från chef och kollegor, anser Cristina.  

 

Hon menar att det är en vanlig företeelse att yngre och högskoleutbildade vill avancera snabbt 

inom Nordea. En av de inre motivationsfaktorerna enligt Hertzberg är just tillväxt, vilket går 

ut på att vilja utvecklas och klättra upp i karriären. Annika menar att problematiken med att 

många unga anställda vill fort framåt i karriären till största del är ett storstadsfenomen då 

liknande problem verkar förekomma i lägre utsträckning ute i landet.  

Både Cristina och Annika är tydliga i sina budskap till de kundtjänstanställda som vill 

utvecklas snabbt inom organisationen. De anställdas prestationer kommer att bedömas och 

analyseras, vilket i sig kräver att de stannar i en och samma tjänst under ett visst antal år, 

innan det blir tal om befordran. 

På Handelsbanken kan man se ett liknande mönster. Gunnar menar att unga har för bråttom 

och vill utvecklas fort inom organisationen och för att stimulera och utmana sina 

kundtjänstanställda ger han dem kniviga ärenden att jobba med. Varje kvartal sker en 

uppföljning för att diskutera den anställdes utveckling men här går man även igenom 

uppföljning av mål samt vilken resultat den anställde haft under en viss period. 

 

Både Cristina och Annika är överens om att det är viktigt att personalen tar del av de interna 

utbildningarna, som erbjuds, i så stor utsträckning som möjligt. Detta möjliggör för 
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kundtjänstanställda att känna större självförtroende i sin yrkesroll och samtidigt känna sig 

trygga vid t.ex. kundrådgivningar. En hög prestationsförmåga leder till högre motivation 

bland de anställda. Deras prestationsförmåga ökar om de kan lösa problem och se resultatet av 

det. Prestation är en av de inre motivationsfaktorerna enligt Hertzberg.  

 

Chefer om yttre motivationsfaktorer 

Enligt Hertzbergs yttre motivationsfaktorer är ledarens kompetens en viktig aspekt vilket 

stämmer i Cristinas fall då hon anser att hon som chef har ett krav på sig att vara 

välinformerad och utbildad inom det område hon ansvarar för. En annan viktig 

motivationsfaktor som Cristina ser hos sina medarbetare är lönen, vilket ingår i de yttre 

motivationsfaktorerna i Hertzbergs två-faktors teori. För att kundtjänstanställda ska känna sig 

tillfredsställda på sin arbetsplats vill de ha bra belöning i form av en bra lön. Hon anser att 

lönen inte är speciellt hög inom kundtjänst vilket kan påverka de anställdas motivation 

negativt enligt författarna. Även Gunnar lägger stor vikt vid att lönen spelar en viktig roll, 

speciellt för de yngre medarbetarna som oftast är missnöjda med den. Lönen är dock 

individuell och bestäms utifrån egna prestationer menar han. På frågan om hur 

kundtjänstyrket uppfattas inom bankbranschen och vilken status det har menar Cristina att det 

har en låg status vilket enligt Hertzberg kan försvaga arbetsmotivationen hos de anställda. 

 

Anställda om inre motivationsfaktorer  

Enligt Daniel, kundtjänstanställd på Nordea, kräver kundtjänstyrket att man har en bred 

kompetens och att man ständigt är uppdaterad om bankens produkter och tjänster. Detta gör 

att kundtjänstanställda kan prestera bättre och ge kunderna bra service om de är pålästa och 

har den kunskap som krävs. Även för Robert, kundtjänstanställd på Nordea, är det viktigt att 

ha en bra kunskapsnivå för att man ska känna sig tillräckligt kompetent vid kundmöten. De 

anställda anser även att prestation är en viktig motivationsfaktor, i synnerhet när man kan se 

resultatet av det, i form av nöjda kunder, bra siffror och god statistik. Hertzberg menar att 

detta spelar stor roll för att känna sig motiverad till fortsatt arbete; dels att man har kontroll 

över situationen och förmågan att handla professionellt men också att se resultaten av sina 

prestationer. Daniel är medveten om vikten av att ständigt öka sin kompetens, därför är han 

alltid intresserad av att gå interna utbildningar som erbjuds inom företaget. Detta gynnar hans 

karriärmöjligheter till framtida jobb, framförallt inom företaget.  
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Precis som det nämndes tidigare är de yngre och välutbildade medarbetarnas behov av att 

utvecklas snabbt inom organisationen betydligt större än hos medarbetarna som har jobbat där 

under en längre tid. De vill snabbt klättra uppåt genom att ta del av den kunskap de redan har 

och har införskaffat under tiden samt höja sin kompetens. Faruk, kundtjänstanställd på 

Swedbank tycker precis som Nordeas kundtjänstanställda att det är viktigt och motiverande 

att ha den kunskapen som krävs och samtidigt ta del av de interna utbildningarna som erbjuds 

inom organisationen. Han anser att det ökar hans motivation genom att vara påläst och ha 

korrekt information när man står framför kunden. Att kunna svara på deras frågor gör det 

möjligt att ge kunderna optimal service. Kunskap leder till motivation menar Faruk. Prestation 

ingår i de inre motivationsfaktorerna enligt Hertzberg och är en viktig del av motivationen, 

vilket stämmer väldigt bra på samtliga kundtjänstanställda. 

Hertzbergs inre motivationsfaktorer som prestation och tillväxt stämmer med andra ord väl 

överens med respondenterna. Samtliga respondenter ser det som värdefullt att utföra ett bra 

arbete med nöjda kunder som följd. En klar majoritet av respondenterna är måna om sin 

karriärutveckling och hade redan en inställning i början av tjänsten av att i snabb takt 

utvecklas och gå vidare inom respektive organisation. 

 

Ida, kundtjänstanställd på Swedbank anser att det är viktigt att bli sedd och få feedback från 

sin chef utifrån det man presterar. Ida tycker att Annika är bra på att ge beröm när man har 

gjort bra ifrån sig. En öppen dialog och erkännande från chefen ökar motivationen och ger de 

anställda en vilja att prestera ännu bättre samt ökar deras självkänsla, enligt författarna. 

Erkännande ingår även i Hertzbergs inre motivationsfaktorer.  

Både Sandra och Lena, kundtjänstanställda på Handelsbanken lägger stort värde vid att skapa 

goda och långvariga kundkontakter. Precis som de tidigare nämnda kundtjänstanställda är det 

viktigt att få se resultatet av prestationerna i form av nöjda kunder. Det är även viktigt för 

Sandra och Lena att bli uppmärksammade och känna uppskattning från sin chef när de 

genomför ett bra arbete. Ytterligare ett bevis att erkännande från sin chef är en viktig 

motivationsfaktor, vilket ligger i enighet med Hertzbergs teori.  

 

Anställda om yttre motivationsfaktorer 

En av Hertzbergs yttre motivationsfaktorer är lönen. Daniel anser att lönen är en viktig faktor 

för att han ska känna sig motiverad i sitt arbete. Daniel kan tänka sig att byta jobb om han för 
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ett erbjudande om ett jobb med högre lön. De andra respondenterna nämner inte på samma 

sätt att lönen är en viktig motivationsfaktor men har antytt att de gärna skulle vilja att den 

förbättrades.  

En annan motivationsfaktor enligt Hertzberg är ledningen, att den har rätt kompetens. Detta 

stämmer väldigt bra in på Daniel då han anser att det är viktigt att ledningen uppfattas som 

kompetent och väl insatt i kontorsstrukturen och organisationen i allmänhet samt i alla de 

förändringar som sker inom den. Robert anser att det viktigaste för medarbetarna är att den 

närmaste chefen uppfattas som kompetent.  

 

Lena och Sandra betonar vikten av att ha en bra relation till sina kollegor som motiverande. 

Att upprätthålla en god relation till sina kollegor är motiverande enligt en av Hertzbergs yttre 

motivationsfaktorer. 

Även Faruk delar samma uppfattning som Lena och Sandra att en bra relation till 

arbetskamraterna är motiverande. Han menar att det underlättar att jobba både individuellt 

såväl som i grupp. 

De flesta respondenter är överens om att en akademisk utbildning är nödvändigt för att kunna 

jobba på kundtjänst inom bank. Den enda respondenten som inte delar samma uppfattning 

som de övriga är Gunnar, chef på Handelsbanken. I synnerhet när det gäller den något mer 

traditionella kassatjänsten. Han anser att det viktigaste är att rätt person får jobbet och att 

denne har rätt social kompetens. 

 

Angående status anser både Daniel och Robert att kundtjänstyrket har låg status och samma 

uppfattning har deras chef Cristina. Däremot delar Ida och Faruk inte samma uppfattning 

eftersom de anser att kundtjänst yrket har ganska bra status. Hertzberg betonar det positiva 

sambandet mellan status och motivation i arbetet där status ses som en yttre motivationsfaktor 

i teorin. 
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5.3 Chefernas motivationsförmåga och anställdas motivation ur Förväntningsteorin 

Enligt förväntningsteorin av Victor Vroom existerar ett positivt samband mellan ansträngning 

och prestation. Av intervjuerna har det framkommit från samtliga kundtjänstchefer att de 

anställda först måste visa sin ansvars- och initiativförmåga och att de måste utföra ett bra 

arbete under tiden innan de kan gå vidare i sina karriärer. Annika till skillnad från Cristina är 

tydligare med sitt budskap när hon kräver att den kundtjänstanställde skall ha jobbat i minst 2 

år och visat resultat innan den kan bli befordrad en ny tjänst. Gunnars strategi för att stimulera 

och utmana sina anställda är istället att utmana dem genom att ge dem ärenden som de inte 

har hanterat tidigare. Detta uppfattas enligt Gunnar som positivt av de medarbetare som vill 

snabbt uppåt inom organisationen. I jämförelse med Cristina och Annika uppmanar han de 

anställda som gör bra ifrån sig att vidareutvecklas genom att ta mer ansvar eller att gå över till 

andra tjänster inom organisationen. Däremot tillägger han att om den anställde inte presterar 

enligt målen som man tidigare har satt upp tillsammans med den anställde får de ingen 

belöning utöver tjänstens ordinarie ekonomiska ersättning. Belöning är en viktig 

motivationsfaktor enligt Victor Vroom.  

Robert, anställd på Nordea, betonar till skillnad från många av de andra respondenterna, att 

belöning i form av t ex bonussystem är motiverande. Han menar att prestation hänger samman 

med belöning. Om man presterar bra ska man kunna få någon slags ersättning för det. 

Däremot har Robert inga planer på att utvecklas inom organisationen eftersom han ska gå 

vidare med en annan tjänst på ett annat företag. Även Ida och Faruk är positivt inställda till 

belöning i form av bonussystem och skulle uppskatta om de kunde ta del av detta. Som det ser 

ut idag finns inga bonussystem som man kan ta del av på den här nivån för studiens 

kundtjänstanställda respondenter.  

 

Faruk anser att om man gör bra ifrån sig ska man ha goda utvecklingsmöjligheter, vilket är ett 

tydligt samband mellan ansträngning och prestation, vilket i sin tur är en av punkterna i 

förväntningsteorin. Det är viktigt för honom att hans egen karriärutveckling går enligt 

utvecklingsplanen och att det finns garantier för att kunna gå vidare inom organisationen 

under förutsättning att han presterar bra. Både Faruk och Ida, kundtjänstanställda på 

Swedbank, är överens om att det finns mycket att lära sig inom organisationen vilket är 

motiverande, men Ida har fortfarande inte bestämt sig inom vilket område hon vill utvecklas. 

Däremot tycker hon att det finns många spännande tjänster inom företaget och att det är 
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positivt att organisationen satsar på de unga. 

Sambandet mellan ansträngning och prestation stämmer även in på Lena och Sandra på 

Handelsbanken. De anser att det är motiverande att se att deras kunder uppskattar dem 

eftersom de anstränger sig för att skapa goda relationer med dem. Till skillnad från övriga 

respondenter nämnde inte Lena och Sandra belöning, i form av pengar, som en viktig 

motivationsfaktor. Däremot ser de positiv bekräftelse från kunder och chef som en viss 

belöning i sig. Kundernas lojalitet och chefens uppskattande betraktas dessutom som 

motiverande i sig. 
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-6- 

Slutdiskussion 

I detta kapitel framförs de slutsatser som dragits utifrån analysen mot bakgrund av det 

empiriska materialet samt de teorier som använts i uppsatsen. Kapitlet avslutas med en 

diskussion där författarna framför sina tankar kring studien. 

 

6.1 Slutsatser 

Med hjälp av teori och empiri har författarna utifrån det studerade problemet kommit fram till 

följande slutsatser:  

 

6.1.1 Chefer 

Följande slutsatser har dragits angående chefernas sätt att motivera sina anställda: 

- Redan vid intervjustadiet är kundtjänstcheferna tydliga med att personen som blir 

aktuell för tjänsten kommer behöva jobba ett par år för att dels lära sig positionens alla 

aspekter men även för att ge cheferna klara bevis på att personen i fråga har de rätta 

kunskaperna, engagemanget och förmågan för en högre uppsatt tjänst inom 

organisationen. Den nyanställde i fråga är således inställd på och medveten om vad 

som gäller vilket kan underlätta för denne som ny i en tjänst. 

- De kundtjänstchefer som ingått i studien försöker motivera sina kundtjänstanställda i 

deras arbete genom att uppmuntra dem till att vidareutbilda sig genom att delta i de 

interna kurser som företaget erbjuder sina anställda. 

- Vidare ser cheferna till att, tillsammans med den anställde, utarbeta klara och ofta 

tidsbestämda utvecklingsplaner för att på så sätt motivera henne eller honom till 

fortsatt goda prestationer. Cheferna lägger stor vikt vid att uppfattas som stöttande och 

behjälpliga när det kommer till den anställdas fortsatta karriär både inom företaget. 

 

6.1.2 Anställda 

Förutom de mer uppenbara skälen till att man trivs på jobbet, som till exempel bra arbetstider, 

trevliga arbetskollegor, välordnad arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter, anser de 

anställda att arbetsmotivation skapas genom följande punkter: 
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- De anställda motiveras genom att se resultaten av sina prestationer. Dessa resultat kan 

läsas av i siffror och statistik men även genom att kunder återkommer och kanske vill 

utöka sitt användande och innehav av bankens tjänster och produkter, vilket tydligt 

visar på att de har förtroende för sin bankman.  

- Bekräftelse och feedback från chefen är betydelsefullt vid väl utfört arbete men även 

vid tillfällen där situationer kunde ha hanterats annorlunda och kanske på ett 

lämpligare sätt av den anställde. 

- Motivationen på arbetet hålls uppe med hjälp av de klara och ofta tidsbestämda 

utvecklingsplaner som framtas i samråd med chefen. Här får den anställde en plan, 

ofta med tydliga prestationsmål som ska uppfyllas inom en viss tidsram, för hur och 

när hon eller han ska komma upp på nästa nivå i karriären inom företaget. Vidare är 

det av viktigt att chefen emellanåt ser över denna plan och bekräftar att den anställde 

rör sig i rätt riktning mot målet. 

- Motivation hos den anställda uppehålls även genom att chefen framställer 

organisationen som full av möjligheter till spännande tjänster, både inom Sverige och 

internationellt. Att företaget uppfattas som ”högt i tak” med goda 

befordringsmöjligheter, värderas högt av de anställda. De uppskattar även klar 

information om vilka olika typer av tjänster det finns att tillgå inom organisationen 

och hur man tar sig dit.  

- Prestationsbaserad bonus som baseras på individens prestationer existerar inte på 

någon av de kundtjänstavdelningar som medverkat. Men faktum är att det har det 

givits tydliga indikationer av majoriteten av unga akademiker som medverkat i 

uppsatsen, att detta belöningssystem skulle uppskattas och sannolikt leda till ökad 

arbetsmotivation och kanske även då leda till en benägenhet att vilja stanna längre i 

sin nuvarande tjänst. 
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6.2 Diskussion 

Denna undersökning har givit författarna en insikt om ämnet motivation inom svenska 

storbanker. Det har varit intressant att undersöka, studera och jämföra dessa tre storbanker, 

närmare bestämt Handelsbanken, Nordea och Swedbank . Tack vare likhet i svar, dvs. vad 

som framförts av respondenterna, har möjligheten att till viss del generalisera, dra slutsatser 

och att diskutera fritt inom ämnet öppnats upp för författarna.  

Merparten av de kundtjänstanställda som har intervjuats har en akademisk bakgrund, är 

relativt nyexaminerade och är mellan 20-30 år gamla. Att en av respondenterna skiljer sig från 

dessa har gjort undersökningen ännu intressantare att jämföra och se skillnaden mellan de 

unga akademikerna och den kundtjänstanställde som har en lång arbetslivserfarenhet och brett 

kunskapsspann inom tjänster för privata bankkunder.  

 

De nyexaminerade akademikerna som idag anställds på kundtjänst inom bank strävar efter att 

utvecklas och höja sin kompetens kontinuerligt.  Några av dessa kundtjänstanställda har 

jobbat inom banksektorn under studietiden och det har varit en naturlig steg att fortsätta inom 

samma spår efter sina akademiska studier.  Redan vid intervjustadiet upplyser deras chef dem 

om hur länge hon/han skulle vilja att de stannade inom kundtjänst men samtidigt är chefen 

medveten om att de inte kan tvinga de nyexaminerade akademikerna att stanna under en 

längre tid på grund av den snabba karriärutvecklingen som de vill göra. För att kunna bedöma 

de kundtjänstanställdas prestationer och se resultatet av det anser kundtjänstcheferna att det är 

nödvändigt att de stannar inom en och samma tjänst under en viss tid.  

För att stimulera sina anställda ser banken till att erbjuda interna kurser som de anställda kan 

ta del av eller ge dem utmanande ärenden som utmanar dem och ger dem en chans at visa 

”vad de går för”. Dessa motivationshöjande insatser uppskattas av de anställda men de 

fortsätter trots detta att sträva efter att ta sig snabbt vidare inom organisationen. De uppskattar 

även den tydligt uttalade möjligheten att utvecklas inom företaget men är dock medvetna om 

att de inte kan ta sig fram i samma takt som de skulle önska. 

 

Bankerna anställer i regel unga akademiker idag och akademikerna i sin tur ser det som en 

möjlighet att ” för att sätta in en fot i företaget”, en inkörsport i en fortsatt karriär inom 

banksektorn. Kundtjänst är en bra plats att börja sin karriär på för att senare kunna gå vidare 

med mer kvalificerade arbetsuppgifter och därmed även få en bättre lön. En högre lön skulle 
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kunna ses som en möjlighet för arbetsgivaren att säkerställa att de unga akademikerna stannar 

längre inom kundtjänstyrket. På Nordea ansåg både kundtjänstchefen och de anställda att 

kundtjänstyrket har en låg status och att lönen inte motsvarar de anställdas önskemål. 

Författarna tror att löneproblematiken driver de unga akademikerna till att fokusera ännu mer 

på att göra en snabbare karriär. Samma uppfattning om lön delade även flera 

kundtjänstanställda på de andra bankerna.  

Lena, kundtjänstanställd på Handelsbanken, har jobbat en längre tid inom företaget och 

känner inte att hon har samma behov av att göra karriär på samma sätt som de unga 

akademikerna har. Däremot känner hon igen mönstret om att de är hungriga, ambitiösa och 

snabbt vill avancera inom organisationen. Lena känner sig tillfredsställd med att fortsätta 

hjälpa sina kunder med rådgivningar och fortsätta göra ett väl utfört arbete. Detta skiljer Lena 

från de övriga unga akademikerna som ständigt strävar efter att utvecklas och gå snabbt 

vidare inom organisationen.  

Hur de anställda på Swedbank uppfattar deras chefs krav att stanna inom kundtjänst under en 

två års period innan de kan gå vidare med en ny roll inom banken, framkom inte. Däremot var 

Faruk, Swedbankanställd, angelägen om att hans karriärutveckling går enligt 

utvecklingsplanen och han ville gärna gå vidare inom rådgivarrollen inom en snar framtid. 

Båda Ida och Faruk kände att de hade deras chefs stöd när det kommer till en fortsatt karriär 

inom företaget. Eftersom Ida endast har jobbat en kortare tid inom kundtjänst har hon inte 

hunnit reflektera så mycket på vilka tjänster eller områden hon ville utvecklas inom.       

 

Belöning i form av till exempel årlig bonus är något som skulle uppskattas av samtliga 

kundtjänstanställda enligt undersökningen och om man skulle börja införa det redan vid denna 

nivå tror författarna att skulle kunna leda till högre tillfredställelse hos de anställda samt locka 

de unga akademikerna att stanna längre. Prestationsbaserade bonussystem verkar inte vara 

något som skrämmer eller stressar respondenterna. Detta kan förklaras med att de unga 

akademikerna är hungriga och karriärsugna och är inte alls besvärade över att visa vad de ”går 

för”. De är redan inställda på att jobba hårt för att nå sina högt uppställda mål. 

 

För att försöka bemöta kundtjänstchefernas krav om att de anställda ska stanna ett visst antal 

år inom en och samma roll men samtidigt se till att de utvecklar sig inom sin roll, ger 

författarna förslaget att kanske sänka kraven på kompetens och utbildning vid anställning. En 
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tanke är att man skulle kunna anställa gymnasieekonomer som börjar jobba direkt efter sina 

studier eller har någon form av arbetslivserfarenhet sedan tidigare. Dessa gymnasieekonomer 

skulle kanske uppskatta att stanna längre inom en och samma tjänst för att i en mer långsam 

takt lära sig allt från grunden. Eftersom gymnasieekonomerna saknar akademisk utbildning 

har de inte samma krav på lönen som de unga akademikerna har och skulle därför kunna 

acceptera att börja jobba med en lägre lön. Samtidigt ser man till att ständigt utbilda dem 

internt precis på samma sätt som man gör idag med kundtjänstanställda akademiker. Detta 

skulle öka deras självförtroende och viljan att fortsätta jobba inom kundtjänst eftersom de får 

möjligheten att höja sin kompetens och kunskaper.  

 

Det stora utbudet av positioner på arbetsmarknaden tror författarna leder till att unga 

högskoleutbildade ställer krav på sig själva att göra en snabb karriär och ständigt utvecklas 

och höja kompetensen. De sistnämnda punkterna kan bankerna erbjuda de unga akademikerna 

redan idag men de ser samtidigt gärna att man stannar på samma arbetsplats längre tid än vad 

de unga akademikerna förväntar sig göra. 

Frågan är om det skulle se likadant ut om jobben var färre trots att det fanns många 

nyexaminerade ute på arbetsmarknaden? Författarna tror att de unga akademikerna då skulle 

sänka kraven och kunna acceptera att stanna en längre tid inom kundtjänst innan det är dags 

att ta sig vidare till nästa karriärsteg. 
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Bilagor 
Bilaga 1. 

Intervjufrågor till kundtjänstchefer 

Organisationen 

1) Beskriv kort dina arbetsuppgifter som kundtjänstchef. 

2) Hur många anställda ingår i teamet? 

3) Beskriv kort de kundtjänstanställdas arbetsuppgifter. 

 

Krav och förväntningar/ Motivation och tillfredsställelse 

1) Berätta om vad som motiverar dig i ditt arbete 

2) Berätta hur du går till väga för att motivera dina anställda. 

3) Hur anser du att ditt motivationsarbete uppfattas av dina anställda? 

4) Berätta vilka faktorer du anser engagerar och motiverar personalen i störst utsträckning?   

5) Individuella eller gemensamma mål; vad engagerar och motiverar personalen i störst 

utsträckning enligt dig? Beskriv gärna varför. 

6) Anser du att motivationen i gruppen är tillfredsställande? Om inte, hur tror du att du bör gå 

till väga för att få en högre motivationsnivå i gruppen? 

 

Problematiska situationer som kan uppstå på arbetsplatsen 

1) En kundtjänstanställd kommer till dig och berättar att han/hon anser att jobbet inte ger 

han/henne möjlighet att utvecklas på företaget trots utbildning och kompetens. Personen i 

fråga känner att han/hon ”trampar på samma ställe” och känner sig omotiverad till att 

fortsätta. Hur skulle du hantera situationen? 

2) Om en kundtjänstanställd anser att målen är för höga och ouppnåeliga, hur uppmuntras den 

anställde att fortsätta sträva efter att uppnå målen? 

3) Kan du nämna några vanligt förekommande problem inom er avdelning, kollegor och  chef 

emellan? Vilka åtgärder vidtas? 

4) Hur uppfattas kundtjänstyrket inom bankbranschen? Grad av status? Möjligheter till 

utveckling? 

 

Personalegenskaper och personlig utveckling 

1) Vilka egenskaper/kunskaper bör en bra kundtjänstmedarbetare ha enligt dig? 
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2) Vilka egenskaper/kunskaper anser du att dina nuvarande medarbetare besitter? 

3) Vilka ambitioner hittar du hos dina anställda? Finns det en önskan att vidareutvecklas inom 

organisationen/branschen? 

4) Till vilken grad uppmuntrar du dina anställda att ”röra sig vidare” och utbildas inom 

organisationen? 
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Bilaga 2. 

Intervjufrågor till kundtjänstanställda 

Organisationen 

1) Beskriv kort dina arbetsuppgifter. 

2) Vilka är dina ansvarsområden och hur har du fått de? 

3) Finns det något område som du självmant har sett till att få utan att ha blivit tilldelad?  

  

Krav och förväntningar/Motivation och tillfredsställelse 

 1) Berätta om vad som motiverar dig i ditt arbete. 

2) Berätta hur din chef går till väga för att motivera dig, för att du ska känna dig tillfredsställd 

på arbetsplatsen. . 

3) Hur uppfattar du din chefs motivationsarbete? 

4) Berätta vilka faktorer du anser engagerar och motiverar dig i strävan mot dina kort- och 

långsiktiga mål?  

5) I fråga om mål, vad motiverar dig mest, individuella eller gemensamma mål? Beskriv 

gärna varför. 

6) Anser du att motivationen i gruppen är tillfredsställande? Om inte, hur tror du att chefen 

bör gå till väga för att få en högre motivationsnivå i gruppen? 

7) Anser du att du det finns möjlighet för dig att påverka motivationen i teamet? Om ja, hur 

går du till väga? 

  

Problematiska situationer som kan uppstå på arbetsplatsen 

 1) Du som kundtjänstanställd går till din chef och berättar att du anser att jobbet inte ger dig 

möjlighet att utvecklas på företaget trots utbildning och kompetens. Du känner att du ”trampar 

på samma ställe” och känner dig omotiverad till att fortsätta. Hur uppfattar du din chefs 

förmåga att hantera situationen? 

Hur skulle du vilja att din chef hanterade situationen?  

2) Om du anser att målen är för höga och ouppnåeliga, hur uppmuntrar din chef dig som 

anställd att fortsätta sträva efter att uppnå målen? 

3) Kan du nämna några vanligt förekommande problem eller meningsskiljaktigheter inom er 

avdelning, kollegor och chef emellan? Till vilken grad påverkar det er arbete och vilka 

åtgärder vidtas?  
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4) Hur uppfattas kundtjänstyrket inom bankbranschen? Grad av status? Möjligheter till 

utveckling? 

  

Personalegenskaper och personlig utveckling 

 1) Vilka egenskaper/kunskaper bör en bra kundtjänstmedarbetare ha enligt dig? 

2) Vilka ambitioner hittar du hos dig själv och dina kollegor? Finns det en önskan att 

vidareutvecklas inom organisationen/branschen? 

4) Till vilken grad uppmuntras de anställda att ”röra sig vidare” och utbildas inom 

organisationen? 
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