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Abstrakt 

Titel: Inifrån eller utifrån? - En studie av motivation och ledarskap inom Nordea 

 

Nivå: Kandidatuppsats i ämnet Företagsekonomi, 15 Högskolepoäng 
 

Författare: Katrin Eriksson 

 

Handledare: Fil dr Lars Ekstrand 

 

Datum: 10-06-06 

 

Syfte: Nordea beskriver i sina mål att de strävar aktivt efter att ha högt motiverade 

medarbetare. Frågan är vad det är som motiverar medarbetare? Inom Nordea är de två 

vanligaste yrkesgrupperna personlig bankman och placeringsspecialsist. En stor skillnad finns 

mellan de två eftersom personlig bankman erhåller månadslön medan placeringsspecialister 

får en månadslön och en prestationsbaserad lön. Syftet med denna uppsats är att studera vad 

medarbetare själva uppfattar som motiverande respektive demotiverande. En central fråga i 

sammanhanget är om prestationslön gynnar motivationen eller ej. 

Metod: Syfte och frågeställningar studeras med kvalitativ metod. Primärdata baseras på sju 

stycken semistrukturerade telefonintervjuer. En intervju med Nordeas kontorschef för 

Hälsingland, tre intervjuer med personliga bankmän och tre placeringsspecialister. Jag 

redogör för en sammanfattning av intervjuerna.  

 

Analys & slutsats: Personlig bankman motiveras av främst interna faktorer såsom bland 

annat inflytande, arbetsuppgifter och relationer. De nämnde inte lön och kompetensutveckling 

som motiverande faktorer vilket placeringsspecialisterna lade stort fokus på tillsammans med 

uppskattning. Motivationen hämmas av beteenderelaterade frågor, stress, oklara besked och 

avsaknad av motiverande faktorer. Utmärkande är att båda studerade yrkeskategorierna är 

nöjda med sitt befintliga lönesystem.  Utifrån förutsättningarna verkar 

placeringsspecialisternas drivkraft gynnas av prestationslön. Personlig bankman är negativt 

inställd till prestationslön men tycker att det är bra att deras lönesamtal baseras på 

prestationer. Personlig bankman stimuleras framförallt av interna faktorer.  

Förslag till fortsatt forskning: I denna studie användes kvalitativ metod med 

telefonintervjuer. Intressant vore att istället studera med personliga intervjuer i kombination 

med observationer för att få ytterligare djup i det studerade ämnet. 

Om det på andra banker förekommer prestationslön för personlig bankman vore det intressant 

att studera vilka faktorer de motiveras och hämmas av. Resultatet skulle då kunna jämföras 

med de resultat som framkommit i denna studie. Det vore även intressant att studera hur 

placeringsspecialisternas motivations- och hämmande faktorer påverkas om prestationslönen 

togs bort. 

Nyckelord: Motivation, Demotiverande, Hämmande, Belöningssystem, Lön, Prestationslön, 

Månadslön. 
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Aim: Nordeas describes that they actively seeks to have highly motivated employees. The 

question is what motivates the employees? At Nordea personal banker and placement 

specialists are the two most common titles. There is a great difference between the two 

categories salary system. Personal bankers receive a monthly pay while placement specialists 

have both a monthly pay and a performance based salary on top of that. The purpose of this 

paper is to study what the employees perceive as motivating and inhibitory of motivation. A 

central issue in the context is whether performance based salary increases motivation or not? 

 

Method: The purpose and questions of this essay are studied by qualitative method. Raw data 

is based on seven semi-structured telephone interviews. An interview was conducted with the 

branch manager for Nordea Hälsingland, three interviews with personal bankers and three 

with placement specialists. A summary of the interviews can be found in the empirical part of 

the essay.   

 

Conclusions: Personal bankers are motivated primarily by internal factors such as, influence, 

power, tasks and relationships. They did not describe salary and professional development as 

motivating factors. Placement specialists on the other hand focus mainly on those two factors 

along with appreciation. Personal bankers are mainly stimulated by internal factors. 

 

Both personal bankers and placement specialists think that motivation is inhibited by 

behavioral issues, stress, vague information and lack of motivating factors. They are both 

satisfied with their existing payroll systems. Based on these conditions it seems that the 

motivation of placement specialists is increased by a performance based salary. Personal 

bankers are critical to a performance based salary. But they are satisfied about the fact that 

their performance is considered during the discussion about their annual raise.  

 

Suggestions for future research: I used qualitative method with telephone interviews. It 

would be interesting to do this study with personal interviews combined with observations to 

gain further depth in the studied substance. 

If other banks uses performance based salary for personal bankers it would be interesting to 

study what factors they are motivated by. The result could then be compared with the results 

obtained in this study. 

It would also be interesting to study what would happen with the motivation of placement 

specialists if they would no longer receive a salary based on performance. 

 

Key words: Motivation, Motivation Inhibitors, Reward Systems, Payroll, performance pay, 

monthly pay. 
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1. INLEDNING 

Detta examensarbete lyfter fram individuella motivationsfaktorer kopplat till medarbetare i 

två personalkategorier inom Nordea. I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till ämnet, 

problemformulering med tillhörande syfte och frågeställning som avses att besvara i 

uppsatsen. Kapitlet beskriver även ämnesavgränsningar, tidigare studier, definitioner och 

disposition för att förtydliga strukturen över vad som kommer att behandlas i uppsatsen. 

1.1. Bakgrund 

 

Organisationer har fått ökade krav på sig att hantera resurser på effektivaste sätt samt att 

utveckla och anpassa sig till en föränderlig omgivning. Som en följd av samhällsförändringar 

har mycket forskning bedrivits inom området, om bland annat synen på människan som en 

resurs. Forskningen har medfört ett ökat medvetande om människan som viktigaste delen av 

organisationen. Medarbetarnas roll har blivit allt mer aktuell. Detta i sin tur ställer stora krav 

på ledarskap. (Wolvén, 2000; Bakka & Fivelsdal, 2006.) 

Forskare har hävdat att det är det effektivaste sättet att uppnå konkurrenskraft är genom 

personalen (Teece, 2000). Synen på att medarbetare många gånger är företagets viktigaste 

resurs medför att bra rekryteringar är en framgångsfaktor. Efter rekryteringen blir det viktigt 

att lyckas behålla medarbetare inom organisationen (Frank m.fl., 1999). För att medarbetare 

ska utgöra en viktig resurs för företaget är det viktigt att de är motiverade till arbetet, så att 

resurserna används effektivt.   

Motivation är ett högaktuellt och omtalat ämne, där forskares åsikter ibland skiljer sig från 

varandra. Motivation är ett komplext begrepp i både teori och i praktik. I teorin finns en 

mångfald av definitioner där det bland annat definieras som; ”hur människans beteende 

upprätthålls, styrs och slutar” (Abrahamsson & Andersen, 2000, s.141). Ytterligare en 

definition lyder ”de processer som sätter i gång, upprätthåller och riktar beteende” (Öhman, 

2010), det vill säga vad som ligger till grund för vårt agerande. I praktiken är begreppet 

svårhanterbart då det är svårt att studera begreppet empiriskt i och med att motivationsfaktorer 

är svåra att fastställa. Det finns inte givna faktorer för olika branscher utan de är olika och 

skiljer sig även mellan olika individer (Frank m.fl., 1999). 

Vid studier om motivation har ett samband visats mellan personalens tillfredsställelse och 

kundens. Det vill säga att nöjda medarbetare är gynnsamt för relationen med kunden, och 

därmed resultatet (Heskett m.fl., 1997). Kopplingen mellan tillfredsställelse och motivation 

beskrivs som att det ena gynnar det andra. Vidare beskriver de hur tillfredsställelse hänger 

samman med effektivitet som i sin tur gynnar motivation. Effektivitet kan ökas med 

belöningar vilket i sin tur ger ökad motivation (Svensson & Wilhelmsson, 1988; Frank m.fl., 

1999). Belöningssystem används som ett medel för att personalen ska sträva efter att nå 

företagets mål (Jäghult, 2005). Belöningssystem kan även leda till ett negativt samband 

(Svensson & Wilhelmsson, 1988). Det är således inte givet att belöningssystem gynnar 

motivationen.  

Nordea är den ledande nordiska banken med 10 miljoner kunder, 1 400 bankkontor och 36 

500 medarbetare. Nordeas vision är att vara ”Den ledande nordiska banken, erkänd för sina 

medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare” tillsammans med 

värderingen "It's all about people". Med mål att ”attrahera, utveckla och behålla högt 

motiverade, kvalificerade och resultatinriktade medarbetare” 



 

 

(http://www.nordea.com/Om+Nordea/Koncernen+i+%C3%B6versikt/Vanliga+fr%C3%A5go

r/54212.html#BM02). Nordea strävar således efter att ha motiverade medarbetare. Frågan är 

bara vad det är som motiverar medarbetare? 

Motivation är som tidigare diskuterats svårt att studera empiriskt men baserat på slutsatser 

från tidigare studier är koppling mellan motivation, arbetstillfredsställelse och effektivitet 

påtaglig.  I denna uppsats behandlas ämnet motivation ur ett jämförelseperspektiv där två 

olika befattningar inom Nordeas verksamhet ställs i relation mot varandra gällande synen på 

drivkrafter.  Att göra en jämförelse inom samma företag ger förhoppningsvis företaget 

praktisk vägledning. Detta kopplas sedan till rådande teorier. Med uppsatsen hoppas jag 

förtydliga vilka faktorer som individerna, som en del av den större gruppen, anser vara 

motiverande. Individers syn på motivation studeras, om det överrensstämmer med hur de 

faktiskt agerar är något jag på grund av studiens tidsomfattning får lämna därhän. 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats är att studera vad medarbetare själva uppfattar som motiverande 

respektive demotiverande. En central fråga i sammanhanget är om prestationslön gynnar   

motivationen eller ej. 

 

För att studera syftet har jag valt att konkretisera ämnet i följande frågeställningar som 

kommer att belysas i uppsatsen. 

- Vilka faktorer uppfattar medarbetare inom Nordea som motiverande? 

- Vilka faktorer verkar hämmande för motivationen? 

- Höjer prestationslönen motivationen eller ej? 

1.3 Avgränsning 

 

Teorierna inom ämnet är många och ofta omtalade. Några av de vanligt förekommande i 

litteraturen är Herzberg, Maslow med flera samt teorier om belöningar, såväl finansiella som 

icke finansiella. Under kapitlet teoretisk referensram redogörs för de teorier som anses 

nödvändiga för förståelsen av uppsatsen. Viss teori kan därför uppfattas som överflödig i 

förhållande till empirin. 

Jag har valt att begränsa studien till kontor Nordea kontor i Hälsingland. Ytterligare en 

avgränsning gjordes genom att välja att fokusera på tjänstebefattningarna personlig bankman 

och placeringsspecialist vilka är två av de vanligaste befattningarna. Avgränsningen medför 

att slutsatserna inte kan generaliseras till att avse hela organisationen utan är applicerbara på 

den avgränsade delen med aktuella kontor och beskrivna befattningar. Studien blir således inte 

representativ för hela organisationen men vinner istället fördelar med att undersökningen blir 

fördjupad. 

1.4 Disposition 

 

Kapitel 1: I det inledande kapitlet introduceras läsaren i ämnesvalet genom en beskrivning av 

bakgrund, problemformulering och syfte. Kapitlet avser att ge läsaren ett intresse och inblick i 



 

 

varför ämnet bör utredas. Kapitlet redogör även för ämnesavgränsningar, tidigare studier, 

definitioner och arbetets disposition. 

Kapitel 2: I det andra kapitlet om Metod presenteras det tillvägagångssätt jag valt för att 

studera frågeställningen. Kapitlet beskriver forskningsmetoder, metodval och proceduren 

kring datainsamlingen samt kritisk granskning av metoden med avsikt att uppnå hög validitet 

och reliabilitet. 

 

Kapitel 3: Den inledande ämnesintroduktionen utvecklas här till en redogörelse för den 

teorietiska referensramen som är relevant för att läsaren ska få förståelse för ämnet. Empirin 

analyseras sedan utifrån beskrivningen av relevant teori. 

 

Kapitel 4: I kapitlet om empirin presenteras materialet från intervjuerna med Nordea. Det 

insamlade materialet studeras sedan i efterföljande kapitel. 

 

Kapitel 5: För att redogöra för syftet analyseras här teorin som beskrivits i kapitel 3 samt 

empiriska data från kapitel 4. 

 

Kapitel 6: Här ges svar på syfte och frågeställning, slutsatser samt bidrag till fortsatt 

forskning. 



 

 

2. METOD 

Forskningsmetoderna kvalitativ- och kvantitativ metod, primär- och sekundärdata beskrivs 

nedan. Därefter beskrivs mitt metod- samt deltagarurval och proceduren kring insamling och 

bearbetning av information. Avslutningsvis beskriver jag en kritisk granskning av metodvalet i 

studien med avsikt att uppnå hög validitet och reliabilitet. 

2.1 Forskningsmetod    
 

Forskningsmetod brukar delas in kvalitativ forskning som är exempelvis intervjuer och 

kvantitativ forskning med företrädesvis enkäter. Forskningsmetoderna kan användas var för 

sig eller som en kombination (May, 1997). 

2.1.1 Kvalitativt 

Intervju är en fördelaktig metod för att samla information om komplexa problem såsom 

känslor, åsikter och känsliga frågor (Denscombe, 2009). Intervjuer kan ge en djup kunskap av 

det studerade ämnet (Patel & Davidsson, 2003). Metoden är flexibel och ger möjlighet att 

följa upp idéer och även möjlighet att reagera på deltagarens svar. Metoden gör det även 

möjligt att ställa följdfrågor som därmed kan bidra till en djupare information och mer 

nyanserad bild. Nyanserade svar kan dock medföra svårigheter i tolkning och det finns även 

en risk att intervjuaren påverkar respondentens svar (Bell, 2006).   

En intervju kan genomföras med olika angreppssätt men det är rekommenderat att inleda 

intervjun med neutrala frågor om exempelvis tjänstebeskrivning för att få respondenten att 

känna sig trygg i situationen (Patel & Davidsson, 2003). Ett tillvägagångssätt för 

genomförande av intervjuerna är att ha en standardiserad eller så kallas strukturerad intervju. 

Med strukturerad intervju menas att intervjuaren i förväg har skrivit ner frågor som denne vill 

ha svar på och under intervjuns gång fyller i respondenternas svar vid frågorna. Fördelen med 

denna metod är att svaren blir mindre utsvävande och därmed lättare att analysera. (Bell, 

2006; Bryman, 2002). En brist med strukturerade intervjuer är att respondenten inte ges 

möjlighet till att påverka vad intervjun handlar om (Bell, 2006). Det finns även en risk att 

respondenten påverkas av social önskvärdhet, det vill säga att svara på ett sätt så att denne 

lyfts fram i positiv dager. Respondenten kan även påverkas av intervjuarens agerande eller att 

det blir en så kallad ”will to please” effekt där deltagaren ger det svar denne tror att 

intervjuaren vill få. Intervjun kan även vara svår att analysera. (Bell, 2006; Bryman 2002). 

En ostandardiserad eller så kallad ostrukturerad intervju kan liknas mer vid ett samtal kring ett 

visst ämne. Fördelen är att intervjun kan bli ett intressant och givande samtal där deltagare har 

möjlighet att påverka samtalets gång (Bell, 2006) Det är dock bra att i förväg förbereda frågor 

så att intervjuaren vet att viss information täcks in (Lundahl & Skärvad, 1999). 

Semistrukturerad intervju är en blandning mellan de ovan beskrivna forskningsmetoderna, 

strukturerad- och ostrukturerad intervju. Metoden har dels standardiserade frågor om främst 

beskrivande variabler men även ostandardiserade frågor med möjlighet till följdfrågor för att 

få djupare svar (May, 2001). 

Telefonintervju utförs istället per telefon. Fördelarna med telefonintervju är att metoden är 

kostnads- och tidseffektiv samt lätthanterlig. Den kanske främsta fördelen med 

telefonintervjuer är att intervjuaren kan antas ha mindre påverkan på respondenten då 



 

 

intervjuarens personliga egenskaper inte kan uppfattas. Metodens brister är att intervjuaren 

inte kan se kroppsspråk och miner och att inte kan skildra frågor med exempelvis diagram i 

syfte att förtydliga. Ytterligare en brist är svårigheter i att veta att respondenten verkligen är 

den person intervjun är tänkt att genomföras med (Bryman, 2002). 

2.1.2 Kvantitativt 

Att använda sig av en kvantitativ metod innebär att samla in mätbar data (Kylén, 2004) 

exempelvis i form av enkätfrågor. Fördelarna med denna metod är att det är lättare, i 

förhållande till intervju, att samla in svar från en stor population och det är mer tidseffektivt. 

Insamlad kvantitativ data är lättare att jämföra genom användandet av statistiska metoder.  Vid 

enkätundersökningar får respondenten betänketid inför sitt svar. En svårighet med den 

kvantitativa metoden är att hantera bortfall (Kylén, 2004). Kvantitativ metod är mindre 

fördelaktig för att få ett djup i det studerade ämnet (Patel & Davidsson, 2003). Uppsatsen 

studerar ett komplext problem med fokus på medarbetarnas känslor och åsikter. Kvantitativ 

metod är därför mindre fördelaktig för att studera syftet med denna uppsats.  

2.2  Datainsamling 

 

Datainsamling består av primär- och sekundärdata. Med primärdata menas information som 

kommer direkt från källan. Sådan information är därför att se som mer tillförlitlig. 

Sekundärdata är en andrahandskälla där informationen återges av en annan part och har därför 

inte lika hög grad av tillförlitlighet (Kylén, 2004). 

Uppsatsens primärdata består av intervjuer med medarbetare inom Nordea. Sekundärdata, 

framförallt till den teoretiska referensramen, som ligger till grund för uppsatsen har sökts fram 

med hjälp av sökmotorerna Disa (Uppsala universitets bibliotekssök), Diva (Uppsala 

universitets och Gävle högskolas uppsatssök) och Nationalencyklopedin. Artiklar har sökts 

fram genom databasen Emerald. De vanligaste sökorden har varit; Motivation, Hämmande av 

motivation, Lön, Prestationslön och på engelska, Motivation Inhibitors, Reward Systems, 

Payroll, Performance pay och Monthly pay. 

2.3 Val av företag 

 

Uppsatsen är baserad på intervjuer med medarbetare i Nordea. Valet av Nordea grundas i att 

jag har personliga erfarenheter av Nordea och fann deras vision om att bli ”erkänd för sina 

medarbetare” och ”It’s all about people” intressant. Jag fann det även intressant med 

personalens engagemang och motivation till arbetet. Jag såg en intressant ingång till en 

uppsats att studera hur personalens motivation påverkar företagets framgång. Detta 

utmynnade i denna uppsats med fokus på vad individen själv uppfattar som motiverande 

respektive demotiverande kopplat till belöningssystem. Den empiriska studien är avgränsad 

till kontor under ledning av min kontaktperson Maria Skoglund som är kontorschefen för 

Nordea Hälsingland. 

2.4 Urval av deltagare 

 

Då min kontakt på Nordea är kontorschef för Nordea kontoren i Hälsingland fölls det sig 

naturligt att empirin utfördes på några av de kontor hon ansvarar för. Maria Skoglund valde 

utifrån följande kriterier, uppställda av författaren, ut intervjupersoner till studien och gav mig 

kontaktuppgifter till medarbetarna.  



 

 

 Kontor tillhörande region Hälsingland 

 Medarbetare med tjänstebefattningen personlig bankman eller placeringsspecialist. 

 Medarbetare som arbetat i minst 2 år 

Totalt genomfördes sju intervjuer varav en med kontorschefen Maria Skoglund. Urvalet kom 

att omfatta sex medarbetare, med tre från vardera befattningen. Storleken på urvalet 

påverkades av valet av kvalitativ metod liksom av att det ej fanns utrymme för fler intervjuer 

inom tidsramen för denna studie. 

2.5 Genomförandet av studien 

 

Undersökningen genomfördes med en ostandardiserad semistrukturerad intervju med 

förberedda frågor. Som rekommenderat (Patel & Davidsson, 2003) inleddes samtalet med 

neutrala frågor om respondentens person- och arbetsuppgifter etcetera för att sedan övergå till 

mera känsliga frågor. 

Vid första kontakten med intervjupersonerna berättade jag inledningsvis om att jag studerade 

företagsekonomi och att jag som uppsatsarbete studerar motivation hos medarbetare inom 

Nordea. Jag berättade även att jag fått tillgång till deras namn och kontaktuppgifter från 

kontorschefen Maria Skoglund. De tillfrågades om de kunde tänka sig att delta i en 

telefonintervju på cirka 20-40 minuter där de skulle vara anonyma på så sätt att varken namn, 

anställningstid eller dylikt skulle framkomma i uppsatsen. Jag informerade även att jag skulle 

blanda deltagarnas svar för att undvika att person och åsikt kan kopplas ihop. Jag informerade 

vidare om att uppsatsen skulle tillhandahållas och läsas enbart av ledningen, och då främst 

Maria Skoglund. Allt för att intervjupersonen skulle känna sig bekväm med att lämna 

uppriktiga svar. 

Jag informerade vidare om rätten av att avbryta intervjun om respondenten inte längre ville 

delta liksom att de skulle avbryta och fråga om det var något de inte förstod. Telefonintervjuer 

genomfördes antingen direkt vid det inledande samtalet eller så bokade vi in en tid som 

passade deltagarna bättre. Vid det senare alternativet så upprepade jag informationen från det 

inledande samtalet även vid det andra samtalet. Då intervjun inleddes informerade jag om att 

jag förde anteckningar under samtalet. 

Vid konstruerandet av intervjufrågorna inspirerades jag av frågor från tidigare genomförda 

uppsatser om framförallt motivation och belöningssystem (Tang & Ervenhag, 2008; Wergelius 

& Fick, 2006 m.fl.). Intervjufrågorna var samma för de med befattningarna personlig 

bankman och placeringsspecialist, men skilde sig för chefsrollen (se bilaga A och B). 

Frågorna till kontorschefen var av mer verksamhets- och övergripande karaktär om 

framförallt motivation, belöningssystem och mål. Intervjufrågorna till medarbetarna inleddes 

med frågor av beskrivande karaktär. Frågorna följdes därefter med frågor om bland annat 

trivsel, motivation, belöningar samt ledningen och gruppens roll. 

2.6 Metoddiskussion, Validitet & reliabilitet  

 

Uppsatsen studerar ett komplext problem med fokus på medarbetarnas känslor och åsikter. Jag 

har valt att studera ämnet med kvalitativ metod och valt att basera primärdata på 

telefonintervjuer. Personliga intervjuer är flexibla och de ger möjlighet till en nyanserad bild 



 

 

där hänsyn kan tas till tonfall, ansiktsuttryck och andra fysiska responser. (Bell, 2006). 

Telefonintervjuer har dock begränsade möjligheter till att analysera fysiska responser. Jag 

anser trots det att fördelarna med telefonintervjuer i form av att de är tids- och 

kostnadseffektiva väger över. Jag tror även att min påverkan på respondentens svar, ”will to 

please”, blir mindre. Det kan även tänkas att intervjuarens påverkan på intervjupersonen blir 

mindre. Telefonintervju möjliggjorde ett större urval till studien på grund av dess 

tidseffektivitet. 

Fördelen med semistrukturerad intervju är att jag då har möjlighet att ändra och förtydliga 

frågorna under intervjuns gång. Ytterligare fördel är att respondenten kan utveckla sina svar 

(Lundahl & Skärvad, 1999; May, 1997). Jag tänker mig att intervjuaren blir mindre styrande 

för samtalet när frågorna möjliggör öppna svar. Genom att använda både öppna- och slutna 

frågor hoppas jag att informationen blir mer utsvävande inom vissa områden; medan fokus på 

ämnet upprätthålls med de förberedda frågorna. 

Efter en genomförd studie måste metoder och insamlad information undersökas utifrån dess 

tillförlitlighet, en kritisk granskning genomföras av studiens kvalitet (Kylén, 2004).  Den 

kritiska granskningen delas in i reliabilitet och validitet. Reliabilitet beskriver tillförlitligheten 

av ett instrument. Reliabiliteten beskriver om testet eller tillvägagångssättet mäter på ett 

tillförlitligt och korrekt sätt. Med validitet avses i vilken utsträckning tillvägagångssättet eller 

frågan faktiskt mäter det som var avsett att mäta (Bell, 2006). Reliabiliteten påverkas negativt 

av bortfall i urvalet varför jag valde att inledningsvis motivera och förklara studiens syfte 

eftersom det minskar bortfall i urvalet (Kylén, 2004). 

Deltagarna informerades om att jag fått deras kontaktuppgifter från Maria vilket innebär att de 

var medvetna om att de inte är anonyma inför kontorschefen, vilket diskuteras nedan. Att 

kontorschefen valde ut medarbetare utifrån kriterierna kan tänkas har påverkat urvalet av 

intervjupersoner. Även tillförlitligheten i deltagarnas svar kan tänkas påverkad. Kontorschefen 

valde deltagare utifrån tidigare angivna kriterier men eftersom de inte medför någon tydlig 

avgränsning kan det ha påverka urvalet. Det finns således en risk för att personerna valt ut på 

grund av egenskaper som kontorschefen kände till vilken kan ha påverkat studien utfall. 

Deltagarnas anonymitet kan anses vara bristfällig eftersom studien innehåller få deltagare och 

de valdes ut av kontorschefen. Deltagarna är anonyma men den information som framkom 

kan kopplas till denna population. Då jag var medveten om problematiken valde jag att blanda 

respondenternas åsikter samt att ej uppge några beskrivande variabler. Jag uppger alltså 

varken namn, ålder eller arbetstidlängd. Förhoppningen är att minska risken för ihopkoppling 

mellan person och åsikt för att på så sätt försöka uppnå konfidentialitet. 

Sammanblandningen var ett sätt att försöka skydda intervjupersonens anonymitet. En 

blandning av intervjupersonernas åsikter kan ge sken av att individuella skillnader inte 

förelåg. En persons åsikter kan misstas för att gälla hela gruppen av individer. 

Studiens syfte och ämne kan uppfattas som känsligt. Det kan medföra att intervjupersonerna 

kanske inte är helt ärliga i sina svar. Deras svar kanske beskrivs som i linje med Nordeas 

policys eller att de på andra sätt redogör för åsikter som de upplever att de förväntas ha. I och 

med att den empiriska redogörelsen innehåller både positiv och negativ kritik vilket tyder på 

nyanserade svar från intervjupersonerna antas att de i alla fall till en viss grad svarat uppriktigt 

på frågorna. 



 

 

3. TEORETISK REFERENSRAM 
Med syfte att öka förståelsen har jag valt att använda mig av teorier om motivation, utvecklade av 

forskare såsom Maslow och Herzberg med flera. Jag har även beskrivit teorier om belöningssystem 

baserade på finansiella eller icke finansiella belöningar. Den teoretiska referensram som jag har 

beskrivit redovisar likheter och skillnader mellan de olika teorierna.  Jag har valt att redogöra för fler 

teorier än vad som kan tyckas nödvändigt för empirin. Förhoppning var att teorin skulle ge en god 

förståelse för ämnet. Utifrån teorin analyseras sedan den empiriska informationen. 

3.1 Motivation – Ett komplext begrepp 

 

Motivation definieras som ”hur människans beteende upprätthålls, styrs och slutar” 

(Abrahamsson & Andersen, 2000, s. 141). Motivation har beskrivit som ett samlingsbegrepp 

för människans drivkrafter, orsaken till människans agerande. Dessa drivkrafter visar sig i 

olika situationer såsom arbets-, karriär- och maktmotivation. Begreppet motivation beskrivs 

vidare som ett medel för påverkan, med andra ord belöningar och bestraffningar (Bakka m.fl., 

2006). 

Högre arbetsmotivation leder till bättre arbetsresultat och bra resultat leder i sin tur till ökad 

motivation (Lindblom, 1996). Som jag inledningsvis beskrivit så hänger medarbetarnas 

tillfredsställelse ihop med kundens. Även faktorer som tillfredsställelse, effektivitet och 

motivation har visats ha ett samband. Belöningar kan bidra till att öka effektiviteten vilket i 

sin tur gynnar motivation. Motivation menas bidra till ökad tillfredsställelse och till gott 

resultat. (Heskett m.fl., 1997; Svensson & Wilhelmsson, 1988; Frank m.fl., 1999). 

Figur 1. Förstärkning av den goda cirkeln arbetstillfredsställelse – motivation – resultat, med 

hjälp av belöningssystem (Frank m.fl., 1999, s14). 

Faktorer som anses motivationsskapande kan delas in i sex faktorer. 1) öppenhet, 2) beröm 

och kritik 3) humor och glädje 4) sedd och uppmärksammad, 5) normer, och slutligen 6) god 

laganda (Bengtson, 2001). Motivationsfaktorer brukar i sin tur delas in i två huvudkategorier, 

motivation som kommer inifrån och motivation som kommer utifrån. Nedan följer en 

redogörelse för begreppen. 

3.1.1  Intern motivation 

Definitionen av intern motivation är positiva känslor, såkallat egenberöm, som kommer från 

individen själv (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Exempel på intern motivation är känslan av att 

arbetet är intressant och utvecklande. Även pengar ger intern motivation i form av en högre 

självkänsla genom yttre beröm. Inre belöning är fortsättningsvis sådant som delaktighet, 

beröm, personlig utveckling och att få uppmärksamhet. Inre belöningar har hävdats vara 

avgörande för att uppnå en bestående förändring i ett beteende. (Jäghult, 2005). 



 

 

För den interna motivationen är arbetsuppgifterna i sig viktiga faktorer, tillsammans med att 

få ta eget ansvar och att känna sig betrodd. Andra faktorer är goda arbetsrelationer, delaktighet 

och möjlighet att påverka sin situation. För inre belöningar är alltså organisationskulturen och 

inlärningsklimatet på företaget påverkande faktorer (Jäghult, 2005). 

Den interna motivationen kan påverkas negativt av för mycket extern motivation (Deci & 

Ryan, 1985: Kohn, 1993). Vilket då kan tydas som att för mycket yttre belöningar gör att 

fokus flyttas till de yttre belöningarna. Yttre motivation utesluter dock inte den inre 

motivationen utan faktorerna kan vara verka parallellt vid samma tillfälle. 

3.1.2  Extern motivation 

Med extern motivation menas yttre belöningar. De är främst av finansiell karaktär och kräver 

en yttre belönande part. Till yttre belöningar räknas även beröm och uppmuntran från andra 

människor. Exempel på belöningssystem som tillfredställer externa behov är lön, bonus och 

vinstdelning. Syftet med yttre belöningar är att förbättra prestationer, skapa trivsel och 

motivation samt att öka sannolikheten för upprepat beteende. Belöningar är även ett viktigt 

medel för att behålla medarbetare kvar inom organisationen. (Jäghult, 2005). 

Uppdelningen i extern- och intern motivation har kritiserats för att vara alltför kategorisk.  I 

verkligheten kan det vara så att en yttre belöning även påverkar den inre motivationen. 

Exempelvis kan pengar utgöra både en yttre och inre motivationsfaktor (Jäghult, 2005; 

Guzzo, 1979). 

3.2 Hämmande faktorer för motivationen 

 

Beteenderelaterade frågor och problem anses ha mer hämmande effekt på motivationen än 

sakfrågor. Beteenderelaterade frågor är även en vanligare anledning till att avsluta sin 

anställning än på grund av missnöje med lönen (Bengtson, 2001). 

Hur väl vi trivs på jobbet påverkas av kommunikationen mellan medarbetare. Medarbetare 

vill känna sig sedd och bekräftad. Som nyss nämnts så är dessa även vanliga anledningar till 

att byta jobb (Bengtson, 2001). Att känna sig betydelsefull och ha möjlighet att ta eget ansvar 

är andra faktorer som lyfts fram som viktiga för trivseln. Möjligheten att ha kul på jobbet 

pekar på vikten av humor och glädje i sitt arbete för att kunna vara motiverade. En avsaknad 

av dessa faktorer kan således hämma motivationen (Bengtson, 2001). 

Teoretikern Herzberg utvecklade i sin teori en kategorisering av olika faktorer som motiverar 

oss. Där ena kategorin av faktorer ansågs kunna orsaka vantrivsel. Om faktorer som lön, 

ledning, arbetsförhållande och relationer saknas eller inte fungerar bra kan det orsaka 

vantrivsel (Bakka m.fl., 2006). Dåliga arbetsvillkor gällande exempelvis lön, policys etcetera 

skapar otillfredsställelse och verkar hämmande för motivationen (McShane, 2003). Om man 

utgår från teorier om belöningssystem så är utebliven belöning och belöning som inte 

uppfattas som positiv demotiverande (Passer & Smith, 2003; Belöning, 2010). 

Det är tydligt att kolleger, organisation och ledning har stor inverkan på medarbetarnas 

motivation. Nedan följer en utveckling av detta.    

3.3 Organisationskultur 

Definitionen av en grupp är ”två eller fler människor som är integrerade och ömsesidigt 

beroende av varandra” (Abrahamsson & Andersen, 2000, s.119) och som samarbetar mot 



 

 

gemensamma mål. Grupper kan vara formella eller informella. Formella grupper tilldelas 

arbetsuppgifter, mål och regler. En informell grupp är en självskapande enhet, en grupp som 

skapats oberoende av planering (Abrahamsson & Andersen, 2000). För grupper som 

interagerat en längre tid uppstår ramar för hur medarbetare bör bete sig vilket kallas 

organisations- eller företagskultur. Med organisationskultur menas det informella klimatet, 

vanligen kallat seder och bruk.  Företagskulturen är således ett samlingsbegrepp för det klimat 

som råder på företaget. Klimatet ger riktlinjer för medarbetarnas agerande och vilka 

beteenden som är uppskattade. Företagskultur påverkar därmed i allra högsta grad individens 

motivation. Speciellt idag med medvetenheten om hur viktigt det är att det finns ett 

samhällsansvar på företaget. Det är viktigt att företagen skapar en stimulerande arbetsplats 

och organisationskultur. (Grafström m.fl., 2008). 

Företagskulturen har tidigare hävdats påverka företagets förmåga att förändras och vara 

effektiva. (Bakka m.fl., 2006; Alvesson, 2010). Kulturen är karaktäristisk för företagets delade 

värderingar, idéer och attityder. Värderingarna sätts upp utifrån individen, organisationen och 

samhället. Kulturen kan delas in i sex delar 1) Rutinmässigt beteende, 2) Normer gällande 

arbetet, 3) Värderingar, 4) Normer till grund för personalpolitik och kundhantering, 5) 

Arbetsgång inom företaget gällande nyanställda och acceptans, och slutligen 6) Klimat och 

stämning på arbetsplatsen (Abrahamsson & Andersen, 2000, s.132). 

Företagskulturen utmärks inte alltid av klimatet inom det specifika företaget utan kan även 

vara orsakat av kulturen inom exempelvis branschen. Detta kallas subkultur och med det 

menas att medarbetarnas agerande påverkas av handlingsmönster som finns inom den större 

branschen (Abrahamsson & Andersen, 2000; Subkultur, 2010). Organisationskulturen 

påverkas av det ledarskap som bedrivs genom till exempel normer för personalpolitik och 

kundhantering. 

3.4 Ledarstil   

          

I ledarens arbetsuppgifter räknas att matcha rätt förmåga på rätt plats. Ledaren bör även ge 

medarbetarna kontroll över arbetet, alltså ge dem eget ansvar. Vidare är det viktigt att ledaren 

visar tydliga kopplingar mellan agerande och belöning. Ledarskap kan vara 

motivationsfrämjande genom att sträva efter att förbättra de anställdas tillfredsställelse. 

Motivationsfrämjande ledarskap ska bedrivas i linje med verksamhetens mål (Flach, 2006). 

Att sträva efter att öka de anställdas tillfredställelse i kombination med att i möjligaste mån ta 

bort hämmande faktorer, ”att låta bli att demotivera” är karaktäristiskt för ett gott ledarskap 

(Hagemann, 1993 s.25). 

Det finns flera olika typer av ledare: individuell- eller uppgiftsinriktad, sak- eller 

interaktionsledaren, auktoritärt, demokratiskt och låt gå ledarskap, X och Y, ledarens 

drivkrafter och coachande ledarskap (Grafström m.fl., 2008). Individuell- eller 

uppgiftsinriktad, där ena fokuserar på förtroendefulla relationer och respekt medan den senare 

har fokus på genomförandet av arbetsuppgifter. Sakledare och interaktionsledaren beskriver 

ledarskap som antingen har fokus på målsökande eller interaktionsledaren som har fokus på 

relationer mellan medarbetare. Auktoritärt, demokratiskt och låt gå ledarskap, den auktoritäre 

har en tydlig hierarkisk roll och fattar själv beslut och delegerar sedan vidare. Liknas vid top 

down förmedling av information. Demokratiske jobbar tillsammans med medarbetarna och 

har tvåvägskommunikation. Låtgå- ledarskap är en passiv ledarstil där ledaren inte tar en 

central roll. X och Y teorierna beskriver en positiv eller en negativ syn på människan. 

Ledarskap med utgångspunkt i ledarens drivkrafter har fokus på ledarens egna 



 

 

motivationsfaktorer, vad som driver ledaren. Slutligen beskrivs coachande ledarskap, även 

kallat stödjande ledarskap. Ledaren ska då främja motivation och målsträvan, främja att 

medarbetarna presterar på topp. (Grafström m.fl., 2008). Ledarskap kan således verka 

motivationsfrämjande. Vad som påverkar vår motivation och vad vi motiveras av diskuteras 

och redogörs för i flertalet motivationsteorier. 

3.5 Motivationsteorier 

 

Teorier om motivation brukar vanligen delas in i fyra olika typer; behovsteori, kognitiva 

teorier, sociala teorier och arbetskaraktäristiska modeller. Teorierna har fokus på antingen, 

behov, måluppfyllelse, likavärde eller vad som motiverar. Respektive teori kommer att 

redogöras för nedan. 

3.5.1 Behovsteori 

I behovsteorier är människans grundläggande behov i fokus. Strävan efter att uppfylla 

otillfredsställda behov menas ha motiverande effekt.  Maslow och McClelland är två kända 

teoretiker inom behovsteorin. 

3.5.1.1 Maslow behovsteori – Trappan mot självförverkligande 

Abraham Maslow kategoriserar in människans behov i sju grupper, som vanligen ses som en 

hierarkisk trappa där varje steg motsvarar ett behov. Behov som ännu inte är tillfredsställda 

verkar gynnande för motivationen. Det vill säga att vi drivs av att uppfylla behov som ännu ej 

uppfyllts (Lindmark & Önnevik, 2006). Tanken bakom Maslows teori är att de nedre stegen 

av trappan bör tillgodoses i verksamheter. Tillgodoses dessa motiveras personalen att sträva 

efter de övre behoven och därmed uppnå uppskattat beteende (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

Den första kategorin är fysiologiska behov efterföljt av trygghets-, sociala-, 

självhävdelsebehov och behovet överst i hierarkin är självförverkligande (Bakka m.fl., 2006). 

 

Figur 2: Maslows behovstrappa (http://mindpark.se/wp-content/uploads/2008/02/maslows-

behovstrappa_2.png) 

Med fysiologiska behov menas hunger, sömn och sex. I det fysiologiska behovet kan även lön 

räknas. Trygghetsbehoven beskriver behovet av att känns sig säker och trygg, både fysiskt och 

känslomässigt. Sociala behoven är behovet av kärlek från familj och vänner. Med 

självhävdelse åsyftas respekt, frihet och uppmärksamhet.  Det översta behovet i hierarkin, 

självförverkligande, beskriver hur personen kan använda och utveckla sina förmågor. Behov 

av självförverkligande fokuserar på den personliga utvecklingen. (Bakka m.fl., 2006). 

Behovens hierarkiska uppdelning kan lämpligen ses som en trappa, när ett steg är eller har 

börjat att gradvis uppnås blir nästa behov aktuellt. När magen börjat bli mätt och övriga 

fysiologiska behov tillgodosetts förflyttas fokus till trygghetsbehovet (Jacobsen & Thorsvik, 

http://mindpark.se/wp-content/uploads/2008/02/maslows-behovstrappa_2.png
http://mindpark.se/wp-content/uploads/2008/02/maslows-behovstrappa_2.png


 

 

2008). Detta utesluter dock inte att behoven på de lägre hierarkierna åter blir i fokus 

(Lindmark & Önnevik, 2006). 

Modellen som Maslow lyfte fram har kritiserats för att vara för generell, att behoven är 

oprecist formulerade, och att de är svåra att mäta och undersöka. (Bakka m.fl., 2006; Jacobsen 

& Thorsvik, 2008). Teorin kritiseras även för sin hierarkiska uppdelning som inte kunnat 

bekräftas genom vidare forskning (Abrahamsson & Andersen, 2000). 

En annan behovsteori är McClellands som menar att behoven är tre till antalet till skillnad 

från Maslows sju. Ytterligare en skillnad är att McClelland beskriver behoven som ett 

kontinuum. Hur McClelland redogör för dessa aspekter kommer jag att redogöra för nedan. 

3.5.1.2 McClelland – Behovet av kontinuum 

David C McClelland beskriver i sin teori egenskaper som är kännetecknande för 

framgångsrika affärsmän (Kaufmann & Kaufmann, 2006). McClellands lyfter fram tre behov 

som behöver tillgodoses; behovet av makt, behovet av samhörighet och behovet av prestation. 

Behovet av makt förklarar hur människor försöker influera och kontrollera andra. 

Samhörighetsbehovet beskriver istället viljan att vara omtyckt och behovet av sociala 

relationer. Önskan att ha positiva sociala relationer påverkar agerandet så att konflikter 

undviks. Det tredje behovet är behovet av prestation. Det beskriver att personer söker 

utmaningar som kräver mycket engagemang och arbete men som är genomförbara. Efter att 

målet är uppnått efterfrågar dessa personer feedback på arbetet de utfört. McClelland menar 

vidare att dessa kan gå i båda riktningar och att de snarare är ett kontinuum. (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008).  

McClellands teori har kritiserats för att ha för stort fokus på inre motivationsfaktorer framför 

yttre, denna kritik gäller dock alla behovsteorier (Abrahamsson & Andersen, 2000). Teorier 

som har större fokus på yttre faktorer är de kognitiva teorierna som påpekar vikten av en 

kombination av inre och yttre motivations faktorer. Motivationsskapande faktorer enligt 

kognitiva teorier utvecklade av Vroom samt Locke och Latham kommer att framställas nedan. 

3.5.2 Kognitiva teorier 

Kognitiva teorier har fokus på att individens förväntningar och syn på prestation, 

måluppnåelse och kommande belöning är motivationsskapande (Kaufmann & Kaufmann, 

1996). Två kända kognitiva teorier är Förväntansteorin och Målsättningsteorin. 

3.5.2.1 Förväntansteorin – vi drivs av våra önskningar 

Förväntansteorin som utvecklades av Victor H. Vroom beskriver hur människor motiveras av 

strävan att uppnå det de förväntar sig att få ut av arbetet. Exempelvis att få belöning i form av 

lön. Fokus är på vad individen förväntar sig och inte vad som faktiskt sker (Abrahamsson & 

Andersen, 2000). Individens förväntningar som anses orsaka beteende kan delas in i tre 

föreställningar: subjektiva, instrumentella och valensvärderingar. Med subjektiva 

förväntningar åsyftas fokus på resultat. Med instrumentella föreställningar menas tron på att 

det kommer att medföra belöningar. Slutligen beskrivs valensvärderingar om hur individen 

värdesätter belöningarna. Om belöningen inte värdesätts av medarbetaren så uteblir den 

motiverande effekten. Kritiker menar att en icke värdesatt belöning för den delen inte leder till 

att all motivation försvinner (Kaufmann & Kaufmann, 1996). Ytterligare kritik som riktats 

mot teorin är att den är för komplex för att kunna nyttjas vid motivationsmätningar och att 

begreppen inte är konkretiserade. Vidare kritiseras forskningsresultatet för bristen på 

upprepade mätningar (Abrahamsson & Andersen, 2000). 



 

 

3.5.2.2 Målsättningsteorin - Viljan att passera mållinjen 

Målsättningsteorin har grundats och utvecklat av Edwin Locke och Gary P Latham. 

Målsättningsteorin har fokus på att målsökande är en stark drivkraft. Faktorer som är 

väsentliga för att målsättningen ska fungera effektivt är att målen bör vara specifika och svåra 

samt att feedback bör ges på utfört arbete. Om målen uppfyller dessa kriterier är de mer 

motiverande. Feedback gynnar motivationen ytterligare (Kaufmann & Kaufmann, 1996). 

Latham och Locke menade att fokus bör vara på konkreta mål som är tidsbegränsade och som 

uppfattas som realistiska men utmanande (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

Tanken bakom målsättningsteorin kan kritiseras då olika mål kan vara motsägande(Kaufmann 

& Kaufmann, 1996).  Svårigheten med att upprätta mål som har en lagom svårighetsgrad har 

även varit ett ämne för diskussion gällande teorin. Det vill säga till en nivå som inte är för hög 

men inte heller för låga då målen trots allt bör vara svåra (Kaufmann & Kaufmann, 1996). 

Mål kan alltså vara både motiverande eller demotiverande, men även ha en demotiverande 

effekt. Lika så gäller sociala relationer på arbetsplatsen vilket beskrivs i sociala 

motivationsteorier. 

3.5.3 Sociala motivationsteorier 

Sociala motivationsteorier har fokus på hur medarbetarrelationer och rättvisa kan gynna eller 

hämma motivationen. Utgångspunkten i teorin är ett tankesätt om likavärde. 

3.5.3.1 Likavärdeteorin - Människors lika värde 

J. Stacy Adams lyfte fram en teori som kallas likavärdesteorin, även kallad jämviktsteorin. 

Utgångspunkten i teorin är att individen värderar sina egna prestationer. Om orättvisa 

förhållanden gällande exempelvis lön uppfattas påverkas arbetsmoral och motivation negativt. 

Grunden i teorin är människors likavärde. Likavärdesjämförelser görs i förhållande till en 

situation till en annan, inom eller utom nuvarande arbetsplats, i samma eller utomstående 

bransch eller dylikt. Likavärdesjämförelser som beskrivit ovan görs vanligen utifrån tre 

kategorier; löne- och utbildningsnivå samt anställningstid (Kaufmann & Kaufmann, 1996). 

Då likavärde uppfattas kallas det ett likavärdestillstånd, ett rättvist tillstånd. Om det däremot 

uppstår en likavärdekonflikt så upplevs situationen som orättvis. Om jämförelserna leder till 

en konflikt försöker individen minska denna obalans. Obalansen kan få konsekvenser som att 

personer minskar sin arbetsinsats, börjar jämföra sig med andra personer än tidigare, eller helt 

enkelt slutar på arbetsplatsen (Kaufmann & Kaufmann, 1996; Abrahamsson & Andersen, 

2000). 

Modellen kan kritiseras för antagandet att alla människor påverkas lika av obalans, vilket 

enligt forskning inte är korrekt. Vidare kritiseras den för att definitionen av arbetsinsats och 

uppskattade belöningar skiljer sig mellan olika individer (Abrahamsson & Andersen, 2000). 

3.5.4 Arbetskaraktäristiska modeller 

Arbetskaraktäristiska modeller beskriver vad i arbetet som är motiverande och icke 

motiverande. Modellerna fokuserar på hur arbetsuppgifternas egenskaper påverkar i vilken 

mån de anställda blir motiverade, vilket därmed påverkar deras prestation. Om 

arbetsuppgifterna inte upplevs vara motiverande så blir de anställda inte motiverade till 

arbetet. Om arbetet däremot upplevs motiverande gynnar det tillfredsställelse och 

produktiviteten (Kaufmann & Kaufmann, 1996). 



 

 

Herzberg samt Hackman och Oldham är några av de mest omdiskuterade arbetskaraktäristiska 

teoretikerna för vilka jag kommer att redogöra för nedan. 

3.5.4.1 Herzberg – utlösande av otillfredsställelse eller motivation 

Frederick Herzberg studerade sambandet mellan belöningar, tillfredsställelse och prestation. I 

sin studie fokuserade han på kritiska händelser som respondenterna varit med om under sin 

karriär, både negativa och positiva. De faktorer som framkom var: uppskattning, lön, ansvar, 

trygghet och arbetsförhållande med flera. Utifrån dessa faktorer gjorde Herzberg en 

uppdelning av motiverande faktorer utifrån två kategorier, hygien- respektive 

motivationsfaktorer (Bakka m.fl., 2006) 

Hygienfaktorer är faktorer som ”påverkar graden av otillfredsställelse men kan inte utlösa 

motivation” (Bakka m.fl., 2006, s178). De faktorer som kategoriserades till denna grupp, 

alltså faktorer som kan orsaka vantrivsel, är lön, ledning, arbetsförhållande och relationer. 

Graden av otillfredsställelse påverkas om dessa faktorer saknas. (Bakka m.fl., 2006). 

Motivationsfaktorer ”påverkar graden av tillfredsställelse och utlöser motivation” (Bakka 

m.fl., 2006, s178) vilka alltså är främjande för motivationen. Till dessa klassas 

arbetsuppgifter, hur väl uppgifter utförs, möjlighet till erkännande samt karriärmöjligheter.  

Om dessa faktorer uppfylls kan det skapa trivsel (Bakka m.fl., 2006). 

Herzbergs modell om hur verksamheter kan motivera har fått positiva responser för att den är 

enkel och operationell på så sätt att den ger praktisk vägledning. Den har dock fått utstå kritik 

för sin distinktion mellan otillfredsställande och tillfredsställande faktorer. Kritiker har menat 

att vissa faktorer likväl kunnat klassas till den andra kategorin av faktorer. Exempelvis lön 

som är en hygienfaktor kan även ses som ett erkännande och medel för status (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008). Detta går i linje med den kritik uppdelningen av motivation i externa- och 

interna faktorer utsatts för som beskrivits i tidigare delar av den teorietiska referensramen. 

3.5.4.2 Hackman & Oldham – Förutsättningar för inre motivation 

J. Richard Hackman och Greg R. Oldham utvecklade en teori om fyra faktorer som de anser 

är förutsättningar för inre motivation. Dessa förutsättningar är oavsett arbete gynnsamma för 

motivationen. Arbetsuppgifter besitter olika motivationspotential som kan stimulera 

medarbetarens utvecklingsbehov. (Kaufmann & Kaufmann, 1996). 

En faktor som anses gynnande för motivationen är möjligheten att praktisera sina kunskaper. 

Ytterligare en faktor är något de benämnde som uppgiftsidentitet vilket beskriver om den 

anställde genomför hela processer av en uppgift eller utför delar av arbetet. Tredje faktorn är 

vikten av att känna att arbetet är meningsfullt, följt av förtroende och eget ansvar. Den sista 

faktorn de lyfter fram är feedback som beskriver behovet av utvecklingssamtal för att få 

kunskap om resultatet samt att ges återkoppling (Kaufmann & Kaufmann, 1996). 

Modellen har kritiserats för att individuella skillnader försvinner när individerna istället ses 

som en grupp. Liksom att fokus är på arbetsuppgiftens motivationspotential istället för 

individens egen potential. Faktum är att individer reagerar olika på belönande faktorer. 

Individer efterfrågar även olika faktorer i sitt arbete. Vissa kräver stabilitet och tydlighet i 

arbetet och för dessa kan exempelvis självständighet leda till stress snarare än motivation. 

Studiens slutsatser är framförallt tillämpbara för personer med utbildning och intellekt. 

Troligen för att valet att skaffa sig en utbildning selekterar för de som efterfrågar dessa 

faktorer. Ytterligare kritik mot teorin är att stor fokus på motiverade arbetsuppgifter kan leda 



 

 

till ett avkall inom det tekniska arbetsutförandet. Att arbetet utförs på det mest stimulerande 

sättet snarare än på det tekniskt bästa. (Kaufmann & Kaufmann, 1996). 

3.5.4.3 McGregors – Synen på människor 

Douglas McGregors utvecklade en teori om begreppen Teori X och Teori Y som beskriver 

företagsledarens syn på människor. Teori X beskriver en negativ syn på vad människan kan 

göra. Y är motsatt en positiv syn som menar att människan har goda möjligheter att utvecklas. 

McGregor menade att det är dessa teorier som påverkar ledarnas beteende. McGregor menar 

vidare att ledningens agerande är avgörande för hur medarbetarna kommer att agera. Om 

personalen ska kunna agera enligt teori Y måste ledningen skapa gynnande förutsättningar för 

detta. McGregors teorier om X och Y har kritiserats för att var oprecist formulerade vilket 

försvårar möjligheten att tillämpa dem i verkligheten (Bakka m.fl., 2006). 

De tidigare beskrivna teorierna om motivation redogör för olika aspekter för motivation 

såsom fokus på behov, mål eller likavärde med flera. För att öka frekvensen av ett för 

företaget uppskattat beteende kan de använda sig av belöningar. Belöningar kan leda till ökad 

effektivitet vilket i sin tur gynnar motivationen ytterligare (Svensson & Wilhelmsson, 1988; 

Frank m.fl., 1999). 

3.6 Belöningssystem 

 

Tanken bakom belöningssystem grundas i det inlärningspsykologiska synsätten att ett 

beteende kan förstärkas genom att det belönas. Med det menas att om ett beteende efterföljs 

av en positiv stimulering så förstärks beteendet och chanserna att det upprepar ökar. Om det 

istället följs av en negativ stimulering blir konsekvenserna de motsatta (Passer & Smith, 2003; 

Belöning, 2010). Med detta i åtanke så är det viktigt att ett belöningssystem för ett uppskattat 

agerande upplevs som just positivt. Vilka agerande som belönas och hur beteende kan 

uppmuntras beskrivs närmare nedan. 

3.6.1 Vad belönas? 

Beteende som premieras bör gå i linje med vad företaget vill uppnå, mätområdena bör således 

hänga samman med företagets mål. Mätområdena kan delas in i tre; resultat, prestation och 

personligt agerande (Jäghult, 2005). Resultatfaktorerna ska kunna påverkas av medarbetarna. 

Gällande prestation så beskriver det svårighetsgraden i arbetsuppgifterna. Personligt agerande 

aktualiserar individens egenskaper såsom hur kunnig och användbar en person är. Där faktorer 

som exempelvis kunskaper, erfarenheter, förmåga, vilja och kontakter kan utgöra viktiga 

parametrar (Lindblom, 1996). 

Lönesystemet bör bygga på principerna att ett svårare arbete ska generera högre lön. Att en 

persons användbarhet och förmåga bör ge högre lön kombinerat med att medarbetarens 

prestation och resultat bör korrelera med lönen (Lindblom, 1996). Dessa faktorer menas ligga 

till grund för en rättvis lön. 

3.6.2 Vilka slags belöningar? 

Belöningar kan ske i olika former såsom finansiell belöning i form av lön eller prestationslön 

eller icke finansiella belöningar så kallade icke finansiell belöning såsom muntligt beröm, 

julklapp eller dylikt.   



 

 

3.6.2.1 Finansiella – Prestationslön och månadslön 

Med finansiella belöningar menas yttre ekonomiska belöningar såsom bland annat månadslön 

och prestationslön. Lönen ses som ett sätt att få bekräftelse och uppmärksamhet för sina 

resultat och kan vara en symbol för status (Svensson, 2001; Hagemann, 1993). Fast tid lön 

eller så kallad månadslön utgör ersättning för utfört arbete oberoende av resultat (Flach, 2006: 

Söderström, 2010). Med resultatlön vanligen kallad prestationslön menas lön som påverkas av 

resultatet, alltså prestationen (Bredbacka, 1986: Prestationslön, 2010). Syftet är att uppnå ett 

sätt att motivera, engagera och få medarbetarna mer delaktiga och insatta i verksamheten och 

dess mål. För att uppnå syftet är det viktigt att ha tydliga och avgränsade kriterier kopplade till 

resultat och lön. Det bör även finnas möjligheter i det dagliga arbetet att påverka resultatet för 

att uppnå belöning. (Bredbacka, 1986). Ytterligare ett finansiellt belöningssystem är 

vinstandelssystem. Nedan följer en redogörelse för vinstandelssystem efterföljt av kritisk 

granskning av finansiella belöningssystem. 

3.6.2.2 Finansiella - Vinstandelssystem 

Med ett vinstandelssystem menas att om företaget gör vinst så får de anställda del av vinsten, 

det vill säga att resultatet påvekar medarbetarnas ersättning. Vinstdelning är därmed ingen 

garanti utan är beroende av resultatet. Vinstandelssystem grundar sig i tankar om 

fördelningspolitik och för att verka motivationsskapande, vilket fått stöd i forskning. Det som 

framkommit är att produktiviteten påverkas positivt av ett vinstandelssystem.  Avsikten med 

vinstandelssystemet är att få den anställda att känna samhörighet med företaget (Svensson, 

2001: Vinstandelssystem, 2010). 

Vinstandelssystem inkluderar vanligen alla medarbetare. Faktorer som ålder, anställningstid 

och närvarotid kan påverka vinstandelen. De vinstandelar som medarbetaren tilldelas sätts av 

företaget in till en vinstandelsstiftelse som hanterar medlen fram till utbetalningsdagen. 

Utbetalningsdagen är vanligen efter tre till fem år och om den anställde då väljer att ta ut 

andelen inkomstbeskattas beloppet (Lindblom, 1996). 

3.6.2.3 Kritik mot finansiella belöningssystem 

Finansiella belöningar har kritiserats för ett flertal aspekter. Med ekonomiska belöningar 

följer bland annat risken att belöningen övergår till att ses som en självklarhet snarare än som 

en belöning. Belöningar är kortsiktiga och det krävs för att upprätthålla positivt beteende 

alltså att det återkommer för att inte riskera besvikelse och därmed sämre resultat. Ytterligare 

risker med belöningar är att medarbetaren arbetar för att få belöningar och inte för att uppnå 

ett gott resultat. Medarbetarna kanske inte gör mer än vad som krävs för att få belöningen 

(Jäghult, 2005). 

Belöningar beskrivs som bra för framförallt kortsiktiga beteendeförändringar. Vidare beskrivs 

det som att en utebliven belöning kan få negativa effekter. En utebliven belöning kan 

uppfattas som en bestraffning. Detta beskrivs vidare som att känslan påverkas av hur högt 

personen värderar belöningen. Belöningar hävdas även kunna ha en negativ påverkan på 

relationer på en arbetsplats. (Kohn, 1993). 

Studier har visat att om medarbetaren har en god lön (en lön som täcker kostnader och som 

det blir över till semester) är det viktigare med trivsel och utvecklingsmöjligheter än lön för 

att bibehålla den anställde (Hagemann, 1993). Under dessa förutsättningar blir icke finansiella 

belöningar aktualiserade. 



 

 

3.6.2.4  Icke finansiella belöningar 

Icke finansiell belöning är exempelvis bekräftande: beröm, uppmärksamhet, utvecklings- och 

karriär möjligheter. Som icke finansiell belöning räknas även den egna trivseln och 

arbetsglädjen (Jäghult, 2005: Lindmark & Önnevik, 2006). Till de så kallade icke finansiella 

belöningarna hör även julklappar och andra presenter (Lindmark & Önnevik, 2006: Flach, 

2006). 

Ett beteende kan gynnas av belöningar men som beskrivits tidigare kan sambandet mellan 

tillfredsställelse, motivation, effektivitet och resultat även leda till en negativ påverkan 

(Svensson & Wilhelmsson, 1988: Frank m.fl., 1999). Likaså kan en icke uppskattad belöning 

snarare få negativ än positiv effekter på medarbetaren (Kohn, 1993). 



 

 

4. EMPIRI 
Jag har genomfört intervjuer med medarbetare i Nordea för att utreda vad de själva uppfattar 

som motiverande respektive hämmande för motivationen. Inledningsvis ges en 

organisationsbeskrivning av Nordea efterföljt av empiriska data från studien. Det insamlade 

materialet studeras och analyseras sedan i efterföljande kapitel. 

4.1 Organisationsbeskrivning av Nordea 

 

Banken som idag går under namnet Nordea och som drivs av VD Christian Clausen startade 

redan 1820, under namnet Sparekasse. Sedan starten har banken genomgått ett flertal 

förändringar, exempelvis uppköp av postens Postgiro. Banken har skiftat namn från 

Wermlandsbanken, PK banken till Nordbanken men efter många år av förändringar benämns 

koncernen nu som Nordea. 

(http://www.nordea.com/Om+Nordea/Koncernen+i+%C3%B6versikt/Vanliga+fr%C3%A5go

r/54212.html#BM02). 

Den finansiella koncernen är idag ledande i Norden och Östersjöregionen. Som börsföretag är 

Nordea topp fem på den Nordiska marknaden och på Europanivå är Nordea med som en av de 

ledande 15. Nordeas aktie är börsnoterad i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn och de 

har cirka 480 000 aktieägare. Högst andelsinnehav har Sampo Group (ca 19,9%) snart 

efterföljt av Svenska staten (ca 19,8%) och därefter Nordea fonden (ca 3,9 %). (Ibid) 

Nordeas marknad består av de nordiska länderna tillsammans med Polen, Ryssland och de 

baltiska länderna. Koncernen har 10 miljoner kunder, cirka 1400 bankkontor och har ett 

medarbetarantal på 36 500. Nordeas vision är att vara ”Den ledande nordiska banken, erkänd 

för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare” tillsammans 

med värderingen "It's all about people". Med mål att ”[…] attrahera, utveckla och behålla 

högt motiverade, kvalificerade och resultatinriktade medarbetare”. (Ibid).  

4.2 Intervju med Nordeas kontorschef Hälsingland 

 

Nedan följer en sammanfattning av intervjun med kontorschef Maria Skoglund. 

Maria Skoglund 44 år är Kontorschef för Hälsingland. Som kontorschef är hon chef för 

kontoren i Hudiksvall, Söderhamn, Ljusdal, Bollnäs och Edsbyn med totalt cirka 50 anställda. 

Maria har jobbat inom Nordea sedan 1991 och haft den nuvarande positionen i 10 år. Hennes 

arbetsuppgifter består till stor del av verksamhetsstyrning med syfte att nå företagets mål. 

Nordeas mål är dels finansiella med mål om försäljning men även om kund- och 

medarbetarnöjdhet. Verksamheten består av bankverksamhet med både privat- och 

företagskunder över hela Hälsingland. 

I region Hälsingland arbetar personer med olika befattning men denna uppsats har fokus på de 

två största befattningarna, vilka Maria redogör för nedan. 

4.2.1 Beskrivning av befattningen personlig bankman 

Tjänsten personlig bankman innebär att ge ekonomisk rådgivning till privatkunder gällande 

allt från försäkringar, lån och sparande med mera. Personlig bankman har en egen kundstock. 

En personlig bankman förväntas ha 8 rådgivningsmöten per vecka och att träffa sina kunder 

årligen. 



 

 

Kontorschefen Maria Skoglund beskriver att personlig bankman har fast månadslön. Det finns 

inget belöningssystem utöver den fasta månadslönen. Månadslönen styrs av avtalsrörelsen, 

det vill säga av kollektivavtalet. Ledningen genomför då ett individuellt lönesamtal med 

medarbetarna utifrån varje avtalsrörelse. Till grund för det individuella lönesamtalet ligger en 

gemensam utvärdering av årets prestation till grund. Det som då bedöms är dels 

försäljningsmål men framförallt hur väl man lyckas i sin roll utifrån så kallade ”Success 

criterias”. Här har medarbetarna möjlighet att påverka lönen utifrån prestation i lönesamtalen. 

Utöver fast lön har personlig bankman även vinstandelar, som är lika för alla medarbetare 

inom Nordea. Om bankens resultat är goda och andra normer är uppfyllda även i jämförelse 

med andra banker, så avsätts en viss summa till medarbetarna. Systemet innebär därmed ingen 

garanti till utdelning utan är beroende av goda resultat. Beloppen som avsätts är låsta i 5 år 

och kan därefter tas ut mot inkomstbeskattning. En heltidsanställd får en total avsättning 

motsvarande samma belopp oavsett befattning. Procentuella avskrivningar görs om 

medarbetaren har en lägre anställningsgrad, är föräldraledig eller är sjukskriven längre än en 

viss tid. 

Alla medarbetare har oavsett befattning en ränteförmån på krediter. Förmånliga krediter 

innebär att de får låna pengar till lägre räntor. Utöver ekonomiska belöningar får de ibland 

speciella utmaningar av chefen. Vid måluppfyllelse utdelas biljetter till diverse arrangemang 

men aldrig penningbelöning. Dessa utmaningar är i regel inriktade på gruppnivå. De får även 

mindre julklappar och påskägg. 

4.2.1.1 Kompetenser som Nordea efterfrågar hos en personlig bankman 

Befattningen personlig bankman har i uppgift att ge ekonomisk rådgivning om exempelvis 

lån, försäkringar och så vidare. Som formella kvalifikationer efterfrågar Nordea kompetenser 

såsom utbildning och språkkunskaper. Dessutom krävs en SwedSec Licens för att få jobba 

med kvalificerade rådgivning inom Nordea. En SwedSec Licens är licensiering av anställda 

på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med licensen är att säkerställa rådgivningens 

kvalité och standard. Utöver formella kvalifikationer efterfrågas kompetenser såsom: resultat- 

och kundorientering, verksamhetsförståelse, engagemang, skapa relationer, effektivitet, 

integritet, kvalitet och öppenhet. Den sistnämnda faktorn öppenhet efterfrågas bara för denna 

befattning. 

4.2.1.2 Medarbetarnöjdhet hos personlig bankman 

År 2009 utförde medarbetarna en bedömning om medarbetarnöjdhet där skattningarna 

studerade bland annat tillfredsställelse och motivation. Bedömningen gjordes på en skala från 

1-10. Personlig bankman skattade värde uppgick till 6-7. Utifrån skattningen på 

medarbetarbedömningar utvecklar arbetsgrupperna handlingsplaner för att utvecklas i positiv 

riktning. Om bedömningarna skattas runt 5 så genomförs en så kallad ”skarpare” åtgärdsplan. 

4.2.2 Beskrivning av befattningen placeringsspecialist 

Maria Skoglund beskriver fortsättningsvis befattningen placeringsspecialist. 

Arbetsuppgifterna för en placeringsspecialist består av att träffa kunder för att ge råd om och 

genomföra placeringar. Placeringarna görs i exempelvis fonder och aktier. 

Placeringsspecialisterna har ingen egen kundstock utan blir inbokade som placeringsspecialist 

åt personlig bankmannens kunder. Placeringsspecialister förväntas ha 12 kundmöten per 

vecka. 



 

 

Placeringsspecialisterna har en grundlön och utöver det möjlighet till en årlig 

provisionsbonus. För specialisterna finns ett så kallat ”Incentive system”. Systemet bygger på 

att målen uppnås vilket innebär att en rörlig lönedel med möjlighet till motsvarande 25 % av 

årslönen kan utbetalas extra. ”Incentive system” är ett individuellt belöningssystem som 

enbart gäller specialisterna. Syftet med belöningssystemet är att få specialisterna att göra det 

lilla extra. 

Som tidigare nämnt har alla medarbetare inom Nordea ränteförmån på krediter. Utöver det har 

ränteförmånen har de även säljtävlingar med icke penningbelöning, mindre julklappar samt 

vinstandelar. 

4.2.2.1 Kompetenser som Nordea efterfrågar hos en placeringsspecialist? 

Placeringspecialisternas uppgift är att ge råd om och genomföra placeringar i till exempel 

aktier och fonder till andra medarbetares kundstockar. De formella kvalifikationer som 

Nordea efterfrågar för denna befattning är något högre för placeringsspecialister. Kraven är 

Swed Sec Licens och utöver det något högre krav gällande såväl utbildning och 

språkkunskaper. För placeringsspecialister efterfrågas goda - och mycket goda - kunskaper. I 

jämförelse med kraven för personlig bankman som är grundläggande och goda. Lika som för 

befattningen personlig bankman efterfrågas; resultat- och kundorientering, 

verksamhetsförståelse, engagemang, skapa relationer, effektivitet, integritet och kvalitet. 

Utöver dessa kompetenser efterfrågas även, beslutsmässig, empati, kommunikation och skapa 

förutsättningar. 

4.2.2.2 Medarbetarnöjdhet hos placeringsspecialist 

Enligt medarbetarbedömning för 2009 gällande tillfredsställelse och motivation som 

beskrivits tidigare, så uppgick skattningen till 8-9 för befattningen placeringsspecialist. 

4.3 Intervju med medarbetare inom Nordea 

 

Totalt genomfördes sex intervjuer med medarbetare inom Nordea, med tre 

placeringsspecialister och tre personliga bankmän. Nedan följer en sammanfattning av 

intervjuerna med egna ord blandat med citat i kursiv text. Intervjuerna redovisas uppdelat i 

vardera befattningen. 

Som tidigare diskuterats så kan den empiriska informationen kopplas till en population av 

deltagare varför respondenternas åsikter blandats för att försöka uppnå konfidentialitet. Detta 

får till följd att informationen nedan inte gör skillnad på om en eller flera respondenter hade 

samma åsikt. Det är därmed viktigt att beakta att individuella skillnader inom respektive 

befattning förelåg. 

4.3.1 Intervju med personlig bankman 

Personlig bankman är licensierade rådgivare vars arbetsuppgifter är att ge ekonomisk 

rådgivning till sina kunder om allt från lån, försäkringar till vardagsprodukter etcetera. 

4.3.1.1 Trivsel - Vad gör att medarbetarna trivs 

Faktorer som personlig bankman anser viktiga för att trivas på jobbet är att arbetsuppgifterna 

är stimulerande och utmanande. Andra faktorer som beskrevs som viktiga är att de vill ha ett 

öppet klimat med högt i tak då de anser att det är ”viktigt att kunna påverka sin 

arbetssituation”. De poängterar även vikten av att ha ett bra samarbete och att trivas med 



 

 

arbetskamrater, och då inte bara i den närmaste gruppen utan på hela kontor då det underlättar 

arbetet. Vidare beskrivs ”att ha gemensamma värdegrunder som även visar sig i praktiken” 

som viktiga för trivseln och där medarbetaren beskriver sig vara medveten om att de jobbar 

som ett lag. Andra faktorer som är viktiga för trivseln är att ha roligt på jobbet, god 

arbetsmiljö, bra chef och ”att känna sig lyssnad på”. 

4.3.1.2. Motivation – Vad drivs medarbetarna av 

Det som framkommer som motiverande faktorer är utmanande arbetsuppgifter och att få 

jobba med människor. Kunderna och kundnöjdhet lyfts fram som motiverande faktorer. Detta 

beskrivs få motiverande effekt genom ”att göra bra affärer där kund, jag och banken är 

nöjda”. Att uppnå lyckade resultat, där de känner att ”oj vad bra det här blir bra” ses som 

motiverande. Arbetsmiljön måste vara okej för att känna sig motiverad och det beskrivs som 

viktigt att känna sig trygg trots hot och risk.  

Förändringar i verksamheten med nya lagar och rutiner beskrivs som en annan motiverande 

faktor, ”Motiveras av nyheter som kommer, jag får en kick av nyheter och förändringar”. De 

faktorer som beskrivs skapa trivsel anses även vara motiverande. Exempelvis beskrivs att 

kunna påverka sin arbetssituation och att ha roligt på jobbet gynnsamt för både trivseln och 

motivationen. Nedan följer en sammanfattning av motivationsfaktorer beskrivna av personlig 

bankman redovisad i en punktlista. 

 Kundnöjdhet 

 Arbetsmiljön 

 Att ha roligt på jobbet 

 Att göra bra affärer 

 Stimulerande och utmanande arbetsuppgifter 

 Förändringar i verksamheten 

 Möjlighet att påverka 

 Mål 

 Chef och ledarskap 

 Relationer 

4.3.1.3. Hämmande faktorer - Faktorer som motverkar drivkraft 

Faktorer som de anser hämmar motivation är att inte bli sedd och hörd på jobbet, alltså att inte 

ha inflytande, ”det är inte kul att få höra det här ska du göra utan vill känna att man kan vara 

med och påverka och vara delaktig i framtiden”. Att inte få klara besked hämmar motivation. 

Även stress förklaras hämmar motivationen då det upplevs som för hög arbetsbelastning och 

då ”allt jobb som kommer över en”. Stressen sägs orsaka att medarbetarna ”Kan då inte hinna 

se möjligheter som skapar mervärde för kunden och banken”. Att inte ha kul på jobbet eller 

för mycket tjafs är andra faktorer som beskrivs hämmande för motivationen. 

 

 Inte ha inflytande 

 Inte möjlighet till delaktighet 

 Oklara besked 

 Stress och arbetsbelastning 

 Mycket tjafs och inte kul 



 

 

4.3.1.4 Ledarskap och grupp - Påverkan från ledare och grupp 

En fråga handlade om medarbetaren upplevde att denne fick den motivation och uppmuntran 

de skulle vilja ha. Där framställde intervjupersonerna det som ”både och”,” ja det tycker jag” 

och att som att de får det ”mer eller mindre”. Det fanns stunder då medarbetaren inte kände 

att de fick tillräckligt med uppmuntran. Gällande uppmuntran så beskrivs det som att de skulle 

vilja ha mer men att det heller inte får blir för mycket. I tider med hög arbetsbörda och då det 

är stressigt beskrev personlig bankman att det kunde behövas mer uppmuntran än vid andra 

lugnare tillfällen.  

Deltagarna beskriver det som att de inom gruppen är de duktiga på att peppa och stärka 

varandra, ”att få en dunk i ryggen kan vara otroligt stärkande”. Om förtroende finns mellan 

medarbetare så blir de motiverade till att våga ta egna beslut eller till att be om hjälp när de 

inte kan. Om dessa faktorer inte fungerar bra menas det istället orsaka att de tappar energi, ”A 

och O om det fungerar i gruppen”. 

Då kunderna samtidigt kan vara privat och företagskunder kräver det en nära kontakt mellan 

grupperna. Även till kundtjänstmedarbetarna som träffar de flesta kunderna i kassan krävs en 

nära relation. Gruppen stimulerar respondentens arbete och de har en bra sammanhållning till 

övriga medarbetare, ”vi får energi av varandra, vi är för det mesta glad och positiva vilket 

smittar av sig”. 

4.3.1.5 Belöningssystem - Syn på belöningssystem 

Nordeas belöningar beskrivs som dels månadslönen och vinstandelssystemet men även flextid 

som en form av belöning. Vinstandelssystemet beskrivs som att ”går banken bra får vi 

belöningar”, som ett tack med syftet att motivera och entusiasmera personalen,  Vidare 

sammanfattas vinstandelssystemet som ”Det är enkelt, nöjdare personal ger nöjdare kunder”. 

Belöningar beskrivs som att de riktar sig till de bankanställda gemensamt, inget individuellt 

belöningssystem. Individuellt lönesystem är i så fall det individuella lönesamtalet där de 

förhandlar om lönen. 

 

”Vinstandelssystemet äringet medarbetarna tänker på i det dagliga arbetet” utan menar att 

det är så stort att det inte är något de kan påverka i vardagen. Mål som ligger närmare, såsom 

delmål och egna mål, har de större fokus på liksom på lönen. Vinstandelssystemet däremot 

beskrivs som för stora siffror där de se sig som en droppe i havet. De menar att ”Delmålen 

och lönen motiverar mig” och fortsättningsvis som att ”det viktiga är att jag har det roligt i 

jobbet, lönen spelar då inte så stor roll”. 

 

En fråga efterfrågade fördelar och nackdelar med befintligt lönesystem, alltså den månadslön 

som personliga bankmannen har. Som svar beskrev respondenten det att denne inte kunde 

komma på några nackdelar. De beskrevs det som att de har en god grund att stå på nu och att 

de jobbar som ett team där de lär och hjälper varandra att lyckas. Vidare nämndes att de på 

sätt och vis har prestationslön även nu; ”utvecklingssamtalet utgår från försäljningssiffror och 

utifrån prestation”. Månadslön beskrivs som rättvisare i längden då det baseras på en 

lönediskussion. 

 

Prestationslön uppges dock kortsiktigt kunna ge en motiverande effekt. Prestationslön menas 

vara påverkat av regelverket, vad som måste uppnås samt variationen i kundstockar mellan 

olika medarbetare. Personlig bankman beskriver det som omöjligt att införa prestationslön då 

allmänhetens förtroende skulle påverkas negativt. Även dagens regelverk med 

rådgivningslagar etcetera beskrivs som hindrande faktorer för att det skulle fungera. ”Att få 



 

 

provision för rådgivning skulle innebära att vi är tvungna att sälja saker till kunden som 

kanske egentligen inte passar kunden”.  

 

Vidare kritiseras löneformen prestationslön för att inte mäta faktorer såsom i vilken mån man 

hjälper, lär och uppmuntrar andra. Detta sammanfattas som att medarbetaren inte får någon 

belöning för att hjälpa andra människor, ”Alla har olika roller och alla behövs”. 

Prestationslön beskrivs vidare orsaka ett mer egoistiskt driv där alla kör sitt eget race för att 

nå belöningen. ”Prestationslön kan ju vara bra då det går bra men så fort det gungar då 

beroende på insatsen” vilket alltså ger problem vid konjunkturcykler.  Personlig bankman 

kopplar även kritiken mot prestationslön till individuella egenskaper, ”Prestationslön skulle 

vara osäkert, jag är inte den typen av människa, jag skulle inte tycka om det”. 

 

På frågan huruvida de skulle vilja att något förändrades med det befintliga lönesystemet, det 

vill säga månadslön, uppkom framförallt tre saker. Dels att det borde finnas en garanti för en 

viss årlig löneförhöjning, alltså inte enbart prestationsbaserad. Samt att det inte borde göras en 

avräkning på det tilldelade beloppet i vinstandelssystemet på grund av exempelvis sjukdom 

och föräldraledighet.  Vinstandelssystemet kritiseras även för att innehålla ett utdelningstak, 

alltså ett maxbelopp för utdelning. 

4.3.1.6 Övriga belöningar – Icke finansiella belöningar 

Personlig bankman beskriver att de inte får några julklappar från Nordea utan att de pengarna 

istället går till världens barn. De får heller inte sommarpaket eller dylikt. Banken i stort har 

inte några andra former av belöningar. Nordea har en årlig tävling där alla kontor av samma 

storlek tävlar mot varandra och det kontror som bäst nått upp till de uppsatta målen vinner. 

Det kontor som vinner får pengar till en aktivitet, såsom en middag men inga personliga 

belöningar. 

Det finns även interna tävlingar inom kontoren som ger små belöningar såsom en vinflaska 

eller biljett till något. En klapp på axeln eller att lyftas fram om man gjort något bra är andra 

belöningar som beskrivs. 

4.3.1.7 Mål - Vad förväntas du uppnå? 

Vilka mål som ska uppnås och vad som förväntas av dem i sitt arbete beskrivs av 

medarbetaren som tydligt. Runt årsskiftet beskrivs målen där det framgår vilken kundstock 

varje medarbetare tilldelats och vad som ska uppnås. De får först mål för kontoret som sedan 

bryts ner och fördelas till individuella mål. 

Målen beskrivs som svåra och tuffa och att det krävs mycket av medarbetarna för att målen 

ska nås, en del är nåbara. Vissa mål är ”så gott du kan se nästan omöjliga – och når man 

dessa så är det otroligt roligt”.  

 

Intervjupersonen påpekar att de måste och vill ha mål, ”målfokus bidrar ju till bättre 

resultat”. Mål beskrivs som nummer ett, att målen hela tiden eftersträvas. Respondenten 

påpekar svårigheten med att sätta mål för att få ut det mesta av medarbetarna, välja mål som 

är för svåra eller lagom? ”För låga mål gör att man inte presterar det man kan, att inte får till 

det lilla extra insatsen”. 

 

Medarbetaren beskriver sig dock kunna uppleva en orättvisa gällande målen då det är så 

beroende av vilken kundstock de blir tilldelade, men menar vidare att det inte går att få det 

riktigt rättvist. 



 

 

4.3.1.8 Utvecklingsmöjligheter – Utveckling av förmågor 

Det finns enligt personlig bankman mycket goda utvecklingsmöjligheter inom Nordea. Det 

beskrivs som att medarbetaren får gå de utbildningar de vill. Det är även möjligt att testa på 

andra tjänster om de så vill, ”det är upp till en själv och till ens chef” och ”Om chefen inte vill 

utveckla medarbetarna så har man fel chef”.  Alla önskningar kan inte fås på en gång men det 

ska finnas en tydlig utvecklingsplan över hur man ska göra och vad man vill. Personlig 

bankman beskriver det som ”Bara en själv som sätter stopp, för möjligheterna finns”. 

4.3.2 Intervju med placeringsspecialist 

Jag har genomfört intervjuer med tre medarbetarbetare med befattningen placeringsspecialist. 

Placeringsspecialistens arbetsuppgifter är att ge specialistrådgivning om och genomföra 

placeringar i aktier och fonder. Placeringsspecialisten har ingen egen kundstock utan blir 

bokade på personliga bankmannens kunder. 

4.3.2.1 Trivsel - Vad gör att medarbetarna trivs 

En fråga handlade om trivsel och vad som är viktigt för att få medarbetaren att trivas på en 

arbetsplats. Det som framkom var att uppskattning och förtroende är viktiga faktorer och där 

en respondent uttryckte sig som ”Jag har en bra chef som ger mig fullt förtroende att göra det 

jag är bäst på”.   

Andra faktorer som medarbetarna anser som viktiga för trivseln är ”Utvecklande 

arbetsuppgifter är A och O”. Möjligheter till utveckling genom utbildningar, det vill säga 

kompetensutveckling, ses som viktiga för trivseln. Att uppskattas av chef och medarbetare 

och att ha en bra relation till kolleger och att känna gruppkänsla är andra viktiga faktorer.  

Fysiska arbetsmiljön beskrivs som en viktig del av trivseln, men samtidigt som något som ”är 

si och så för mig”. Befattningen innebär att de åker runt mellan olika kontor och inte har en 

egen kontorsplats utan får sitta där det finns plats. Även lönefrågan beskrivs som påverkande 

för trivseln och att arbets- och privatliv kan fungera parallellt. Slutligen redogörs för vikten av 

att göra bra affärer så att kunderna blir nöjda. 

4.3.2.2 Motivation – Vad drivs medarbetarna av 

Vad medarbeten ser som motiverande korrelerar till viss del med faktorerna som skapar 

trivsel. Medarbetaren drivs av att ”åstadkomma positiva upplevelser för kunden, som kunden 

själv förstår vad vi gör och varför” vilket visar på ett tydligt kundfokus. En motivationsfaktor 

är mötet med varierande typer av människor och att ingen dag är den andra lik. 

Vidareutbildningar och kompetenshöjning, att verksamheten satsar på företaget och på 

medarbetarna är motiverande. Detta beskrivs som att de ”Får läsa hur många kurser man vill 

så länge det har med arbetsuppgifterna att göra”. Att arbetsuppgifterna är utvecklande 

beskrivs som ”A och O” liksom att deltagaren pekar på vikten av att känna sig uppskattad av 

chef och medarbetare.  

Nedan följer en sammanfattning av motivationsfaktorer beskrivna av placeringsspecialisten 

redovisad i en punktlista. 

 Kundnöjdhet 

 Arbetsmiljö 

 Sociala relationer 

 Variation av människor och uppgifter 



 

 

 Möjligheter till utveckling och kompetensutveckling 

 Utvecklande arbetsuppgifter 

 Lönen  

 Ledning 

 Uppskattning 

 Att privat- och arbetsliv inte krockar 

4.3.2.3. Hämmande faktorerna - Faktorer som motverkar drivkraft 

Det framkom i intervjun att stress är en faktor som hämmar motivationen. Tjänstebefattningen 

beskrivs som krävande. I sina arbetsuppgifter beskrivs de vara beroende av att andra hjälper 

till med kundbokningar, vilket kan hämma arbetet.  

 

Andra faktorer som redogjordes för gick i linje med de faktorer som beskrivits som viktiga för 

trivsel och motivation. Dålig lön ansågs hämmande liksom dålig ledning. Motivationen menas 

även påverkas negativt om det inte finns någon satsning på utbildning och 

kompetensutveckling, vilket sammanfattas i dåliga framtidsutsikter. Intressant var även att en 

respondent inte kunde komma på någon faktor som denne ansåg vara hämmande för 

motivationen. Nedan följer en sammanfattning av hämmandefaktorer beskrivna av 

placeringsspecialisten.  

 

 Stress 

 Beroende av andra 

 Dålig lön 

 Dålig ledning 

 Ingen kompetensutveckling 

4.3.2.4.  Ledarskap och grupp - Påverkan från ledare och grupp 

Alla respondenter uppgav sig få den uppmuntran de skulle vilja ha; och menade även att de 

överlag är duktiga på att berömma varandra och delge varandra bra saker.  Vikten av att känna 

sig uppskattad framkom även som en tungt vägande faktor, ”Absolut, annars skulle jag inte 

jobba kvar här”, vilket pekar på en efterfrågan av just en uppmuntrande miljö. 

 

Huruvida gruppen påverkar deras insats beskriver respondenten som att de jobbar väldigt 

individuellt, men att man får positiv energi från varandra de gånger de träffas. Det beskrivs 

som att de är duktiga på att berömma varandra. Specialisten har inte en egen kundstock utan 

blir inbokade av personliga bankmännens kunder. Det blir därför deras uppgift att se till att de 

får inbokningar. Där beskrivs resultaten som varierade, att vissa gör många bokningar medan 

andra bokar få. 

4.3.2.5. Belöningssystem – Syn på belöningssystem 

Inledningsvis beskrev respondenten sitt belöningssystem; det kan sammanfattningsvis 

beskrivas som en månadslön med möjlighet till årlig bonus. Årliga bonusen baseras på ett 

flertal olika parametrar såsom försäljningsresultat, kundnöjdhet med mera. 

Syftet med belöningssystemet, bonussystemet, tros vara att det är en morot till ökad 

försäljning, det ”handlar om att tjäna pengar och att få nöjda kunder vilket är en stor del av 

målet”. Belöningssystemet uppges som positivt för att de får lön för bra saker de gör och 

respondenten tror att denne ”Gör mer affärer än om det inte skulle finnas tydliga mål och 

belöningar. Jag är mer på tå i varje möte och mer pigg”.  



 

 

 

Belöningssystemet anses vara riktad till individen på så sätt att de försäljningsprestationer de 

utför är avgörande för om de lyckas få någon bonus, ”alltså det beror på hur väl jag lyckas i 

kundmöten”. Detta framställs vidare som påverkat av faktorer som vilken kombination av 

kunder som de blir inbokade på. 

 

Andra beskrev att belöningssystemet ”Lockar mig att sträva efter att uppnå de 30 % bättre än 

vad jag måste göra”, det framställs som en morot att uppnå mer därtill för att få pengarna. 

Belöningssystemet får medarbetaren att vilja göra avslut, att komma till avslutsfasen och ”Det 

får mig att sträva efter att sälja mer. Det är en otrolig drivkraft, man måste vara hungrig” . 

Om någon kund bokar av ett möte så kämpar de på och försöker få andra kunder inbokade 

istället.  

 

Bonusen beskrivs som grädde på moset i och med att de redan har en grundlön. 

Belöningssystemet beskrivs samtidigt som en stressfaktor. Det beskrivs som att om de inte 

ligger bra till i försäljning blir de stressade av systemet och att de ”kan känna sig otillräckliga 

även fast de jobbar och jobbar”. Det ”kan kännas som ett misslyckande fast kunden kanske är 

nöjd” efter exempelvis en genomgång av ekonomin, som därmed inte lett till något avslut.  

 

Ytterligare en stressfaktor som framkommer är att den individuella prestationen lyfts fram, 

inte som för personlig bankman där resultatet diskuteras ur ett grupperspektiv. Kritik riktas 

även mot systemet då det finns en finstilt klausul som säger att ”Nordea kan ta tillbaks 

bonussystemet”, eller reducera bonusar, om den mediala diskussionen om bonusar blir för 

intensiv. Placeringsspecialisterna anser att denna klausul borde tas bort. 

 

Om bonussystemet skulle tas bort menas att det istället skulle bli en förhandlingsfråga vid 

löneförhandling. Arbetet beskrivs som roligt och att de inte jobbar enbart för lönen. Om 

systemet skulle tas bort skulle ”de få höja den fasta lönen mycket, annars kan jag ju lika 

gärna jobba med något annat där kraven är lägre”. Nuvarande bonussystem beskrivs vidare 

gynna prestationen. Ett borttagande av systemet skulle enligt placeringsspecialisten 

hypotetiskt innebära att denna ”inte längre vara lika hungrig i arbetet”. 

4.3.2.6 Övriga belöningar – Icke finansiella belöningar 

Respondenten framställde det som att det inte finns något belöningssystem utöver 

bonussystemet, men beskriver samtidigt vinstandelssystemet. De får inte några julklappar 

men kan få någon mindre gåva, exempelvis en biobiljett, när det gjort något extra bra.  

Som övrig belöning tas frihet under ansvar upp. Företaget beskrivs inte som kontrollerande 

utan beskrivs vara fritt på så sätt att om man har gjort sitt jobb och mer därtill kan man gå 

hem tidigare en dag.   

4.3.2.7 Mål - Vad förväntas du uppnå 

Medarbetarna är väl informerade om vilka mål som ska eftersträvas och vad som förväntas av 

dem i sitt arbete. Där uttrycker medarbetaren sig som ”Absolut, vi har en tydlig mall om vad vi 

ska uppnå” och att målen är tydligt inbankade. ”Jag har en bra chef som stöttar mig och 

informerar mig och följer upp” där uppföljningen sker varannan vecka i så kallade 

coachsamtal. 

 

Målen som ska uppnås beskrivs som att det är bra mål men som är rätt så svåra och tuffa. 

Målen beskrivs som ”nåbara om man verkligen vill men måste verkligen ligga i. Men det är 



 

 

så det ska vara, det ska vara tufft”. Huruvida målen är nåbara eller ej påverkas av sin 

kundkrets och det faktum att andra måste boka in kundmöten åt specialisterna. Målen är det 

som de strävar efter hela tiden, ”målen är existensberättigande”. Strävan efter målen är inte 

bara en strävan efter bonusen utan även med tanke på placeringar på listor då den egna 

prestationen lyfts fram i fokus. Att inte nå målen beskrivs som ett misslyckande men är inte 

något som alla funderar så mycket på, de är väl medvetna om hur de ligger till. 

4.3.2.8 Utvecklingsmöjligheter – Utveckling av förmågor 

Det finns stora möjligheter till att utvecklas inom Nordea, där respondenterna beskriver att 

den enda begränsningen är en själv och hur flexibel man är. Det beskrivs som att det är 

”väldigt väl förspänt” gällande kurser och utbildningar och att det ”aldrig några problem att 

få utbilda sig”, alltså gå kurser. Även andra utvecklingsmöjligheter finns i form av att prova 

på andra tjänster genom arbetsträning etcetera. De finns mest utvecklingsmöjligheter i de 

större områdena medan möjligheterna i Hälsingland är färre. 



 

 

5. ANALYS 

Med utgångspunkt i den tidigare beskrivna teoretiska referensramen kommer jag nu att 

analysera den empiriska informationen och reflektera omkring materialet. För att underlätta 

för läsaren struktureras analysen enligt liknande rubriker som i uppsatsens tidigare delar. 

Syftet med denna uppsats var att studera vad medarbetare inom Nordea själva uppfattar som 

motiverande respektive demotiverande. En central fråga i sammanhanget var om 

prestationslön gynnar motivationen eller ej. 

Intressant nog får alla teorier som beskrivits i den teoretiska referensramen stöd i empirin. De 

teorier som framförallt fått stöd är dessa; målsättningsteorin, intern- och extern motivation, 

företagskultur, Maslow, arbetskaraktäristiska modellerna samt med stort fokus på 

belöningsteorierna. Jag kommer nu att gå närmare in på överensstämmande, avvikande och på 

andra sätt utmärkande kopplingar mellan teori och empiri. 

5.1 Motivation 

  

I uppsatsens teoretiska delar beskrevs medarbetarna som en viktig resurs i företaget vilket 

därmed pekar på vikten av att ha medarbetarna i fokus inom verksamheten (Frank m.fl., 1999: 

Wolvén, 2000). Motivation definieras som hur beteende startar, upprätthålls, riktas och 

avslutas. Det är ett samlingsbegrepp för människans drivkrafter och beskriver orsaken till 

människans agerande. (Abrahamsson & Andersen, 2000: Öhman, 2010). 

Nordeas kontorschef för Hälsingland Maria Skoglund beskriver motivation som ”Någons 

drivkraft att åstadkomma något som ger glädje, arbetsglädje eller personlig glädje”. Det 

överensstämmer med definitionen av motivation men med fokus på hur människan själv 

påverkas av att vara motiverad. Nordeas vision är att vara ”Den ledande nordiska banken, 

erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare” 

tillsammans med värderingen "It's all about People". Med mål att ”attrahera, utveckla och 

behålla högt motiverade, kvalificerade och resultatinriktade medarbetare” 

(http://www.nordea.com/Om+Nordea/Koncernen+i+%C3%B6versikt/Vanliga+fr%C3%A5go

r/54212.html#BM02). Nordea strävar således aktivt efter att ha högt motiverade medarbetare. 

Ett samband mellan hög arbetsmotivation och resultat har bevisats, vilket i sin tur gynnar 

motivationen ytterligare; det blir självförverkligande. Även faktorer som tillfredsställelse, 

effektivitet och motivation har visats ha ett samband (Lindblom, 1996: Svensson & 

Wilhelmsson, 1988: Frank m.fl., 1999). Som beskrivits inledningsvis så hänger medarbetarnas 

tillfredsställelse samman med kundens. Vilket på två sätt poängterar vikten av att ha 

tillfredsställda och motiverade medarbetare. Vilket även pekar på två möjliga orsaker till 

Nordeas val att satsa på medarbetarna och att aktivt sträva efter att ha högt motiverade 

medarbetare. 

Motivationsskapande faktorer har i teorin beskrivits som öppenhet, beröm och kritik, humor 

och glädje, sedd och uppmärksammad, normer samt god laganda (Bengtson, 2001). I empirin 



 

 

har det framkommit att medarbetarna inom Nordea motiveras av faktorer såsom förtroende 

och ansvar, kundnöjdhet, ha roligt, möjlighet att påverka och lön. De faktorer som 

medarbetarna i Nordea beskriver som motiverande går i linje med faktorerna som Bengtson 

beskrev (Bengtson, 2001). Vilka faktorer som upplevdes som motiverande skiljde sig dock 

mellan befattningarna. Personlig bankman nämnde i sammanhanget inte lön som motiverande 

faktor och hade ej fokus på kompetensutveckling. Placeringspecialister däremot lade stort 

fokus på lön, utvecklingsmöjligheter och uppskattning som motiverande faktorer. 

Anmärkningsvärt är att personlig bankman skildrade att det fanns mycket 

utvecklingsmöjligheter men kopplade inte direkt det till dem själva som motiverande faktorer. 

Personlig bankman beskrev motiverande faktorer som att göra bra affärer, att ha roligt på 

jobbet och möjlighet till inflytande. Detta tolkar jag som naturligt att det två befattningarna 

inte ger samma svar då de har olika förutsättningar gällande bland annat belöningssystem och 

arbetsuppgifter. 

Placeringsspecialisterna beskriver att de strävar efter att nå utsatta mål och några av deras 

främsta drivkrafter är lön och ranking av den egna prestationen. Medarbetarnöjdheten är 

högre för placeringsspecialister än personlig bankman i den senaste enkätundersökningen som 

Nordea genomförde. Detta tolkar jag som att det rimligen borde bli tydligare för individen att 

jobba mot personliga mål och få feedback med fokus på den egna prestationen i jämförelse 

med gruppmål. Även personlig bankman beskriver att de får sina mål nerbrutna till 

individnivå men samtidigt så diskuteras deras resultat ur ett grupperspektiv. Med det i åtanke 

är det inte särskilt förvånande att placeringsspecialisterna skattar sin nöjdhet högre. 

Kan det vara så att prestationslön leder till att lön blir en motiverande faktor? Det 

överensstämmer med att prestationslön kan leda till att de anställda jobbar för belöningen 

snarare än för arbetsresultatet (Jäghult, 2005) samt att för mycket externa motivationsfaktorer 

kan flytta fokus till dessa (Kohn, 1993). Eller nås bättre resultat med provisionslön som i sin 

tur är motiverande? 

5.2 Hämmande för motivation 

 

Som hämmande och demotiverande faktorer räknas bland annat beteenderelaterade frågor och 

problem i större utsträckning än missnöje med lönen (Bengtson, 2001). Flertalet faktorer som 

beskrivits som motiverande kan uppfattas få motsatt effekt vid avsaknad av gynnsamma 

faktorer. Faktorer som kan verka hämmande är dålig kommunikation, att inte bli sedd och 

bekräftad, missnöje med lönen, brist på betydelsefullhet och ansvar (McShane, 2003: 

Bengtson, 2001). En utebliven belöning kan uppfattas som en bestraffning och få hämmande 

effekt (Passer & Smith, 2003: NE, 2010).  

Inom Nordea menar personlig bankman att avsaknad av inflytande, oklara besked, konflikter 

på arbetet samt missnöje med lönen kan hämma motivationen. Även för hög arbetsbelastning 

beskrivs som hämmande för motivationen. Stress gör att medarbetarna inte hinner ta vara på 

mervärdesskapande möjligheter som är bra för kunden och banken. Placeringsspecialisten 

beskriver att denne hämmas av stress, missnöje med lön, om företaget ej satsar på 



 

 

kompetensutveckling samt att de för sina arbetsuppgifter är beroende av andra. Det är 

intressant att båda befattningarna beskriver att missnöje med lönen kan hämma motivationen. 

Medan bara en befattning beskriver lönen som en motiverande faktor och då av de som har 

mest påverkbar lön, det vill säga placeringsspecialisten. Detta går i linje med Herzbergs teori 

där lön beskrivs som en hämmande faktor. Missnöje med lön beskrivs kunna påverka 

otillfredsställelse men kan inte utlösa motivation (Bakka m.fl., 2006). Kritiker har menat att 

exempelvis lön kan bli en motivationsfaktor genom erkännande och status (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008). Att personlig bankman beskriver lön som en hämmande faktor men inte som 

en motiverande överensstämmer med det sätt som Herzbergs hygienfaktorer beskrivits. 

Många av de faktorer som beskrivits som demotiverande kan påverkas av ledningens 

agerande. Exempelvis kan ledningen ge medarbetarna mer inflytande, satsa på 

utvecklingsmöjligheter, sträva efter en accepterad lönenivå och att ge klara besked i alla 

frågor där det är möjligt (Flach, 2006: Hagemann, 1993). Genom att satsa på gynnsamma 

faktorer minskas risken att personalen blir demotiverande.      

   

Faktorerna lön, ledning och arbetsförhållanden beskrivs av Nordea som motiverande faktorer. 

Enligt Herzbergs teori betraktas dessa faktorer som hygienfaktorer som alltså inte kan gynna 

motivationen utan enbart påverka otillfredsställelse. (Bakka m.fl., 2006). Ledning bör därför 

sträva efter att lön, ledning och arbetsförhållanden inte skapar otillfredsställelse, vilket 

överrensstämmer med tidigare diskussion om att ledare inte bör demotivera (Hagemann, 

1993: Flach, 2006). 

5.3 Belöningssystem 

 

En positiv stimulering av det önskade beteendet kan bidra till att förstärka det och öka 

chanserna att det upprepas. Om det istället följs av en negativ stimulering blir konsekvenserna 

de motsatta (Passer & Smith, 2003: Belöning, 2010). Som ett sätt att öka effektiviteten och i 

sin tur motivationen kan belöningar användas (Svensson & Wilhelmsson, 1988: Frank m.fl., 

1999). Beteendeförstärkningen bör överensstämma med vad företaget vill uppnå. Vilket i 

Nordeas fall är dels finansiella mål men även kund- och medarbetarnöjdhet. 

Belöningssystem är ett sätt att motivera, engagera samt få medarbetarna mer delaktiga och 

insatta i verksamheten (Bredbacka, 1986). Syftet med Nordeas belöningssystem är enligt 

Maria Skoglund att få placeringsspecialisterna att sträva efter att göra det lilla extra. För att 

förstärka medarbetarnas positiva beteende med syfte att nå sina mål använder Nordea sig av 

finansiella belöningar, men i viss mån även icke finansiella. De finansiella belöningarna som 

används är månadslön, prestationslön och vinstandelssystem. Som icke finansiella belöningar 

används mindre gåvor, tävlingar samt feedback. Medarbetarna uppfattar även flextid som icke 

finansiell belöning. Empirin pekar på intressanta aspekter angående medarbetarnas syn på 

belöningssystemet för vilka kommer redogöras för nedan. Resonemanget beskrivs under 

rubriker motsvarande finansiella och icke finansiella belöningar. 



 

 

5.3.1 Prestationslön 
 

Placeringspecialister har prestationslön. Syftet med prestationslön är att motivera de anställda 

samt att få dem insatta och känna sig delaktig i verksamheten (Bredbacka, 1986: 

Prestationslön, 2010). Enligt Nordea är syftet med deras bonussystem att få medarbetaren att 

uppnå en högre prestationsnivå. Prestationslönen uppfattas av placeringsspecialisten som en 

morot för sträva efter att tjäna mer pengar och få nöjdare kunder. Det beskrivs som att det ger 

en högre drivkraft. Utifrån medarbetarens egen beskrivning tyder det på en vilja att prestera 

på en högre nivå.  Prestationslönen beskrivs ha fördelar med en hög grundlön som ger dem 

trygghet och att prestationslönen ses som ”grädde på moset”. De tycker alltså att det är bra att 

inte hela lönen är prestationsbaserad. 

Placeringsspecialisternas upplevda nackdelar med systemet är att det innebär en stress och en 

känsla av misslyckande samt otillräcklighet, även fast kunden kanske är nöjd. Men trots 

känslan av misslyckande hävdar placeringsspecialisterna att de inte skulle vilja att systemet 

förändrades eller togs bort. Systemet kritiseras dock för att det har en klausul som innebär att 

Nordea har möjlighet att ta tillbaks eller reducera bonusen. Detta beskrivs i teorin som att en 

utebliven belöning kan uppfattas som en bestraffning (Kohn, 1993). Medan förväntansteorin 

menar att förväntningarna är viktigare än vad som faktiskt sker i verkligheten (Abrahamson & 

Andersen, 2000). Utifrån den senare teorin blir empirin motsägande. Medarbetarna tycker att 

risken med indragen bonus skapar en osäkerhet och det kanske just uppfattas som en 

bestraffning. Frågan är vilken syn placeringsspecialisterna har på bonusen. Kanske är det så 

att de förväntar sig att de kommer att få bonus? Eller är rädslan för utebliven bonus större? 

Under intervjun beskrivs bonusen som ”grädden på moset” vilket antyder att de inte räknar in 

bonusen i deras privatekonomi. På så vis är de inte beroende av den och risken för att den blir 

demotiverande borde därmed rimligen minska.   

Prestationslön kritiseras i teorin för att vara bra för framförallt kortsiktiga 

beteendeförändringar. Vidare hävdas att det även kan ha en negativ inverkan på 

arbetsplatsrelationer (Kohn, 1993: Jäghult, 2005). Denna kritik överensstämmer med den 

empiri som framkommit från personlig bankman. Intressant är att personlig bankman 

beskriver prestationslön på kort sikt vara motiverande med ökade försäljningsresultat som 

följd, men inte på lång sikt. Deras upplevelse går alltså helt i linje med teorin, det vill säga att 

prestationslöner är bra för kortsiktiga beteendeförändringar men inte för att skapa en 

bestående beteendeförändring. 

Från personlig bankman har det framkommit kritik om att systemet inte belönar rätt saker. Att 

prestationslön inte mäter viktiga faktorer som kortfattat kan beskrivas som teamwork. 

Personlig bankman tror att prestationslön skulle innebära ett egoistiskt driv för medarbetaren. 

Vilket därmed kan tänkas påverka sociala relationer. Om medarbetarna enligt kritiken blir 

mindre måna om att hjälpa och lära varandra borde det rimligen inte gynna grupprestationen. 

Grupprestation är enligt Nordea en viktig del av arbetet för personlig bankman. 



 

 

Utmärkande i empirin i jämförelse med teorin är ett resonemang som förs av personer med 

befattningen personlig bankman. De hävdar att prestationslön inte fungerar för den typen av 

rådgivningstjänst. De vill inte sälja saker som inte passar kunden bara för att själv nå upp till 

en viss försäljningsnivå. Kundnöjdhet och försäljningsresultat skulle med andra ord kunna bli 

konkurrerande. Det går i linje med den kritik som riktats mot målsättningsteorin (Kaufmann 

& Kaufmann, 1996). 

Det är intressant att personlig bankman menar att även kundförtroendet skulle kunna påverkas 

negativt av prestationslön. I sammanhanget diskuteras även rådgivningslagen som den främsta 

begränsande faktor för möjligheten att ha prestationslön (Författarens anmärkning: Lagen om 

finansiell rådgivning till konsumenter (2003:862) 1-4§§ stadgar att rådgivaren ska ha 

tillräcklig kompetens, god rådgivningssed och ha fokus på konsumentens intressen. I det ingår 

att avråda från åtgärder som inte lämpar sig utifrån personens behov eller andra 

omständigheter). Placeringspecialisterna arbetar dock under rådgivningslagen med 

prestationslön så det tycks inte finnas något juridiskt hinder som det som personlig bankman 

antyder. Men poängen att personlig bankman inte vill sälja överflödiga produkter till kunden 

visar att de ser målet med kundnöjdhet som viktigare än försäljningsresultat.   

Det föreligger även en skillnad mellan gruppernas kundfunktion där personlig bankman har 

en egen kundstock som de själva har etablerat. Placeringsspecialisterna däremot blir bokade 

på andras kunder för att ge dem specialistrådgivning. Detta kanske då uppfattas mer som att 

de köper en tjänst medan personlig bankman har såsom jag uppfattat det, en långsiktig 

relation till kunden. Personlig bankman gör diverse saker för kunden under en lång tidsperiod, 

kanske är relationen annorlunda? Relationen kanske påverkar deras benägenhet till att vilja ha 

prestationslön?  Som framkommer i empirin uppfattar de att prestationslön skulle innebära att 

de måste sälja saker till kunden som egentligen inte passar kunden. 

5.3.2 Månadslön 
 

Personlig bankman har månadslön, alltså en ersättning för utfört arbete oberoende av resultat 

(Hagemann, 1993: Söderström, 2010). Månadslön beskrivs av personlig bankman som ett 

tryggt och rättvist system som gynnar teamwork. Ytterligare en fördel som framkommer är att 

systemet inte genererar stress. Intressant är även att månadslönen beskrivs som en form av 

prestationslön av personlig bankman eftersom den årliga lönediskussionen grundas på 

försäljningsresultat. Månadslönen är därmed inte oberoende av resultat. Intressant är att 

systemet ändock inte beskrivs generera stress, vilket de hävdar att prestationslön hypotetiskt 

skulle göra. 

Intresseväckande är att personlig bankman beskrev att de inte kom på några nackdelar med 

sitt befintliga lönesystem. Personlig bankman beskriver en positiv syn på sitt lönesystem. 

Intressant är att de ändock tycker att det finns möjligheter att utveckla systemet, vilket kan 

tolkas nackdelar med systemet. De efterfrågar en årlig löneförhöjningsgaranti som inte 

grundar sig på försäljningsprestation. De önskar dock behålla möjligheten till ytterligare 

höjning baserat på prestation. De efterfrågar en förutbestämd lägsta nivå som inte kan 



 

 

understigas i den årliga höjningen. Vilket går i linje med den kritik angående stress de lyfter 

fram mot prestationslön. Liksom att möjligheterna till ett lönesystem med provisionslön ses 

som begränsat av lagar och regler. Löneförhöjningsgaranti skulle enligt redogörelsen medföra 

minskad stress vilket är en faktor som beskrivits som hämmande för motivationen.  

5.3.3 Övrig finansiell belöning 
 

Vinstandelssystemet ger den anställda en del av vinsten för att på så sätt gynna motivationen 

och främja samhörigheten med företaget. Vinstandelssystem har fått stöd i forskning för att 

vara gynnande för produktiviteten (Svensson, 2001: NE, 2010). Nordeas vinstandelssystem är 

inget medarbetarna tänker på i det dagliga arbetet. De upplever att systemet är för stort för att 

påverka. Detta trots att vinstandelssystemet kan ge relativt stora summor pengar. Det tyder på 

att medarbetarna snarare ser vinstandelssystemet som en självklarhet (Jäghult, 2005). En icke 

värdesatt belöning har menats medföra att motivationen uteblir. Det behöver dock inte betyda 

att det upplevs som demotiverande. (Kaufmann & Kaufmann). 

Ränteförmåner är en förmån som kontorschefen beskriver i intervjun. Märkligt nog nämner 

ingen av de anställda det som en belöning. Kanske ses förmånen som en självklarhet (Jäghult, 

2005). Detta kan även tänkas vara påverkat av frågorna i intervjuerna. Om en jämförelse med 

anställda inom andra branscher hade efterfrågats så kanske den förmånen hade beskrivits som 

en belöning. 

5.3.4  Övrig belöning - organisationskultur, grupp & ledarskap 

 

Företagskulturen beskriver företagsklimatet, det ger riktlinjer för medarbetarnas agerande. 

(Bakka m.fl., 2006: Alvesson, 2010). Ledarens uppgift är att vägleda och öka tillfredsställelse 

för medarbetarna samtidigt som de bör arbeta för att minska de hämmande faktorerna (Flach, 

2006: Hagemann, 1993). 

Placeringspecialisten beskriver att de får den uppmuntran och beröm de vill ha, att de inte 

skulle stanna kvar annars. De jobbar individuellt men beskriver ändå att de får positiv energi 

av varandra. De påpekar även vikten av en nära relation till andra grupper då andras kunder 

blir deras kunder. Det är anmärkningsvärt att personlig bankman var mer tveksam till om de 

får den beröm de vill ha. I vissa stunder efterfrågade de mer uppmuntran. De beskrev det som 

att de stöttar varandra inom gruppen. Personlig bankman påpekar också vikten av en nära 

relation till andra grupper. 

I empirin beskrivs att medarbetare värderar relationer och även ledarskap högt. Medarbetarna 

värderar även gemensamma värderingar och att ha roligt på jobbet. Nordeas belöningssystem 

och kontinuerlig feedback är andra faktorer som är en del av Nordeas organisationskultur. 

Som framkommer i empirin får medarbetarna regelbunden feedback. Feedback och 

belöningssystem är en del av organisationskulturen. 

Det företagsklimat som råder ger riktlinjer för medarbetarnas agerande. Det kan påverkas 

genom ledarskap. Motivationsfrämjande ledarskap innebär att möjliggöra ökad 



 

 

tillfredsställelse i linje med företagets mål (Flach, 2006). Som motiverande faktorer och 

faktorer viktiga för trivseln beskrivs bland annat utmanande och utvecklande arbetsuppgifter, 

inflytande på jobbet, arbetsmiljön, utvecklingsmöjligheter och att känna sig sedd och hörd.  

Dessa faktorer pekar på vikten av en god organisationskultur och ett ledarskap som stimulerar 

dessa faktorer. Som tidigare påpekats är beteenderelaterade frågor vanliga orsaker till att 

personer lämnar sina anställningar. Det blir därmed en viktig ledarskapsuppgift att se till att 

stimulera de faktorer som beskrivits som motiverande. Se till att anställda inte lämnar sina 

anställningar, att arbetsuppgifter uppfattas som stimulerande och utmanande, att arbetsmiljön 

är god och att medarbetarna ges möjlighet till påverkan. (Flach, 2006: Hagemann, 1993). 

Detta tyder på att medarbetarna, främst personlig bankman, lägger stor vikt vid interna 

motivationsfaktorer.  

Stimulerande och utmanande arbetsuppgifter och möjligheter att påverka liknas vid Maslows 

övre steg i hierarkin. De övre stegen beskriver behovet av respekt och uppmärksamhet och 

behovet av personlig utveckling (Bakka m.fl., 2006 ). Även fysiologiska behov som lön 

beskrivs vilket är att ses som både extern och intern motivationsfaktor. (Jäghult, 2005). 

Motivationsfaktorer som Nordeas medarbetare beskriver klassas som framförallt interna och 

kan då tolkas som att de har det väldigt bra eftersom alla förutom det översta behovet är 

uppfyllda. 

 



 

 

6. AVSLUTANDE DISKUSSION 

I detta kapitel beskrivs vad som framkommit av studien och redogör för reflektioner och 

slutsatser. Avsikten är att besvara frågeställningen och där det inte är möjligt föra en 

diskussion om varför den inte kan redogöras för. Efter slutsatserna lyfts fram och en kritisk 

granskning av studien så beskrivs bidrag till fortsatt forskning. 

6.1 Syfte, frågeställning och slutsats 

 

Syftet med denna uppsats var att studera vad medarbetare själva uppfattar som motiverande 

respektive demotiverande. En central fråga i sammanhanget var om prestationslön gynnar 

motivationen eller ej. För att studera det ovan beskrivna syftet konkretiserades tre 

frågeställningar utifrån vilka jag kommer redogöra för mina slutsatser 

Vilka faktorer uppfattar medarbetare inom Nordea som motiverande? 

Som motiverande faktorer framkom främst interna motivationsfaktorer. För Personlig 

bankman verkar arbetsuppgifterna vara en motiverande faktor. För att arbetsuppgifterna ska 

vara motiverande ska de vara stimulerande och utmanande. Utifrån studien dras slutsatsen att 

personlig bankman lägger stor vikt vid kundnöjdhet, bankens nöjdhet och den egna 

tillfredsställelsen som motiverande faktorer. Kundnöjdhet och bankens nöjdhet karaktäriseras 

av viljan och strävan efter att uppnå mål. Den egna tillfredsställelsen karaktäriseras dels av 

relationen till kollegor och chef, men kanske främst av möjligheten att kunna påverka och ha 

inflytande i det kontext de befinner sig. Att göra bra affärer där alla parter blir nöjda har 

framkommit som en motiverande faktor i vilka alla de ovan angivna parterna borde blir nöjda.  

Till skillnad från personlig bankman beskrev placeringsspecialisterna även externa faktorer 

som motiverande, men flertalet av de beskrivna faktorerna liknas vid interna faktorer. 

Placeringsspecialisterna lägger större vikt vid finansiella belöningar som en viktig del för 

trivseln och motivationen. En slutsats som kan dras är att placeringsspecialisterna har större 

fokus på den egna prestationen och på möjligheten att utvecklas, och det i relation till 

belöningar. De ser placeringar i listor där individens försäljningsresultat redovisas i 

förhållande till övriga placeringsspecialister som en drivkraft. Detta framkom inte för 

personlig bankman. Även för placeringsspecialisten beskrevs kundnöjdhet och bankens 

nöjdhet som motiverande faktorer. Jag får dock uppfattningen att placeringsspecialisterna har 

större fokus på att känna sig uppskattad och att ha förtroende från ledningen, liksom att 

erbjudas utvecklingsmöjligheter.  

Vilka faktorer verkar hämmande för motivationen? 

I studien framkom att faktorer som att inte bli sedd och hörd och av att få oklara besked är 

hämmande för motivationen för personlig bankman. Om arbetsbelastningen är för hög eller 

om arbetssituationen är konfliktfylld verkar hämmande för medarbetaren, vilket båda är 

faktorer som påverkar tillfredsställelsen. För hög arbetsbelastning gör att de inte hinner se 

möjligheter som skapar mervärde för kund och bank. Slutsatserna är att prestationslön för 

personlig bankman hypotetiskt verkar orsaka en försäljningsökning på kort sikt men skulle 

kunna få hämmande negativa konsekvenser på lång sikt.  



 

 

För placeringsspecialisterna istället menas ett borttagande av befintligt system verka 

hämmande för motivationen. Hypotetiskt menas även att en brist på 

kompetensutvecklingsmöjligheter skulle bidra till hämmande konsekvenser för motivationen. 

Detta tyder på att de efterfrågar ett system som pressar dem till att prestera över deras 

grundkrav, och där möjligheten ges till att lyckas ännu bättre med tiden, genom 

utvecklingsmöjligheter.  

Höjer prestationslönen motivationen eller ej? 

Som framkommer i empirin så verkar prestationslön utifrån placeringsspecialisternas 

förutsättningar generera en högre drivkraft. Det framkommer att de trivs med sitt system och 

att de ej skulle jobba kvar om prestationslön togs bort. Personlig bankman däremot är negativt 

inställda till prestationslön och är i stort nöjda med deras nuvarande lönesystem. 

Befattningarna har inte samma arbetsuppgifter och förutsättningar för sitt arbete vilket gör att 

prestationslön antagligen inte skulle fungera lika bra för personliga bankman. Huruvida det 

verkligen är så att den förhöjda prestationen är orsakad av prestationslönen påverkas av 

flertalet ovidkommande variabler. Det finns hos personliga bankmännen en motvilja mot 

prestationslön men de tror att det på kort sikt kan få positiva effekter. Personlig bankman 

beskriver främst interna faktorer som motiverande. Kanske är det därför också bättre att 

motivera personalen med andra medel. Som andra medel kan tänkas möjligheten att kunna 

påverka och ha inflytande i verksamheten samt ge dem stimulerande arbetsuppgifter med 

tydliga mål.  

6.2 Diskussion 

 

Kvalifikationskraven för befattningarna skiljer sig. Förutom gemensamma kompetenskrav 

efterfrågas öppenhet för personlig bankman. För placeringsspecialist efterfrågas högre 

formella krav, beslutsmässig, empati, kommunikation och förmåga att skapa förutsättningar. 

Kanske selekterar kompetenskraven till befattningarna ut olika personlighetstyper där ena 

drivs mer av interna faktorer. De som söker sig till placeringsspecialist trivs antagligen med 

ett mer självständigt arbete och känner inget större behov av en fast arbetsplats med nära 

kollegor. De tycker om utmaningar och trivs med prestationslön.  

Det är intressant att ingen av intervjupersonerna tar upp att försäljningsmålen tilldelas ”top 

down”, alltså att ledningen ger direktiv utan möjlighet till inflytande för medarbetarna. Enligt 

beskrivning verkar medarbetarna acceptera målen till synes väl. Målen beskrivs som hårda 

men bra. Inflytande beskrivs som en motiverande faktor för medarbetarna och även som en 

hämmande faktor. Som hämmande faktor beskrivs den att inte ha inflytande och delaktighet. 

Intervjupersonerna reflekterar dock inte över att de saknar inflytande över målen de ska arbeta 

efter. 

Det är anmärkningsvärt att placeringsspecialisterna ansåg att de får tillräcklig med 

uppmuntran och beröm, ingen var tveksam på det i sin beskrivning. Medan alla personliga 

bankmän som intervjuades beskrev sig vara tveksamma till detta. Medarbetarbedömningen 



 

 

har skattats högre för placeringsspecialisterna. Skillnader i skattningar kan tänkas vara orsakat 

av diverse ovidkommande variabler. Tänkbara orsaker är att det är större fokus på individnivå 

för placeringsspecialisterna. Det har beskrivits att deras försäljningsresultat lyfts fram på 

individnivå inför de andra placeringsspecialisterna. Personliga bankmannen har beskrivit att 

deras resultat istället diskuteras ur ett grupperspektiv där de inte har fokus på individens 

prestation. Troligen bidrar även sådana faktorer till känslan av att få mer beröm. Om så är 

fallet kanske större fokus borde ligga på den individuella prestationen även för personlig 

bankman. Att tydliggöra för personlig bankman vad denne åstadkommit i förhållande till 

övriga medarbetarens resultat kanske ökar drivkraften till att uppnå sina mål. 

Utmärkande är att alla deltagare beskriver sig vara nöjda med sitt befintliga belöningssystem. 

Huruvida de säger så för att det är vad som förväntas av dem eller om de verkligen uppfattar 

det så är svårt att veta. Kanske påverkas det även av vilken typ av personlighet de inom 

respektive befattning har. Kanske har de som vill ha prestationslön gått över till den tjänsten 

och andra valt att istället arbeta under de förutsättningar som ges för personlig bankman? 

Utifrån studien får jag intrycket av att placeringspecialisten är mer individualistiskt och 

målsökande i förhållande till personlig bankman.  

Det är intressant att personlig bankman beskriver befintligt lönesystem som ett 

prestationsbaserat lönesystem i och med att det grundas i försäljningsresultat. Eftersom 

personlig bankman beskriver månadslönesystemet som sådant kanske det kan användas mer 

styrande. Dagens system baseras på en diskussion utifrån försäljningsresultat men det borde 

kanske användas mer som en medelväg mellan månadslön och prestationslön. Där resultaten 

har tydliga nivåer som motsvarar en viss löneförhöjning.  

Nordea tycks ha ett väl fungerande lönesystem där båda yrkeskategorierna som studerats 

upplever sig vara nöjda med systemen. Personlig bankman vill inte ha prestationslön men 

tycker att det är bra att deras lönesamtal baseras på prestationer, de önskar sig dock en 

lönehöjningsgaranti utöver detta. Placeringsspecialister skulle ej jobba kvar om 

prestationslönen togs bort. Om det är systemet som är bra för de olika kategorierna eller om 

personalen har sökt sig till de tjänster som passar dem framgår inte från studien. Det är dock 

rimligt att en selektion sker eftersom kraven för de två tjänsterna skiljer sig från varandra i 

vissa avseenden. Eller att de anpassar sig till rådande förutsättningar.  

Ett vinnande koncept bör inte ändras och Nordea är trots allt nordens ledande bank. Det 

kanske till och med vore direkt olämpligt att införa prestationslön för personlig bankman. 

Prestationslön kanske skulle flytta fokus från interna motivationsfaktorer till externa och 

risken för att det skulle uppmuntra fel typ av beteende. 

6.3 Rekommendationer för fortsatta studier 

 

I denna studie användes kvalitativ metod med telefonintervjuer. Intressant vore att istället 

studera med personliga intervjuer i kombination med observationer för att få ytterligare djup i 

det studerade ämnet. Om det på andra banker förekommer prestationslön för personlig 



 

 

bankman vore det intressant att studera vilka faktorer de motiveras och hämmas av. Resultatet 

skulle då kunna jämföras med de resultat som framkommit i denna studie. 

Det vore även intressant att studera hur placeringsspecialisternas motivations- och hämmande 

faktorer påverkas om prestationslönen togs bort. 
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8.1 Bilaga A - Intervju med kontorschef 

Namn: 

Kön: 

Ålder: 

Befattning och arbetsuppgifter: 

Hur länge har du jobbat inom Nordea: 

Berätta kort om verksamheten? 

Vilka mål har ni? 

 

Vad tänker du när du hör ordet motivation? 

Hur gör ni för att skapa motivation hos de anställda? exempel 

 

Kan du ge en kort beskrivning av ert belöningssystem? Utifrån respektive grupp? 

Vilka andra former av belöningar finns i Nordeas belöningssystem? 

Är belöningssystemen inriktade på grupp eller individ? 

 

Hur mäts och bedöms prestationer? 

Hur kan de anställda påverka sin lön/belöning? 

Tankar bakom belöningssystemet? 

Hur stödjer belöningssystemet företagets mål och strategi? 

Hur arbetar ni för att uppnå dessa mål? 

På vilket sätt tror du att Nordeas belöningssystem bidrar till att öka motivationen hos de 

anställda? 

 

Vilka för- och nackdelar medför det befintliga belöningssystemet? 

Vad skulle du vilja ändra på? 

 

Vad tror du att kan vara hämmande för medarbetarnas motivation? 

 

Vilka är era krav på medarbetare? Beskriv er idealmedarbetare?    

  

 

 

 



 

 

8.2 Bilaga B – Intervju med medarbetare 

Namn: 

Kön: 

Ålder: 

Befattning och arbetsuppgifter? 

Hur länge har du jobbat inom Nordea? 

 

Vad är viktigt för att få dig att trivas på en arbetsplats? 

Vad motiverar dig i ditt arbete? 

Upplever du att du får den motivation/uppmuntran du skulle vilja ha? 

Hur ser ditt lönesystem ut idag? Ej belopp. 

Vilka andra former av belöningar finns i Nordea? 

På vilket sätt är Nordeas belöningssystem riktat till dig? 

Har du blivit väl informerad om vilka mål som ska eftersträvas? Vad som förväntas av dig i 

arbetet? (vad du måste uppnå för att få belöningar) 

Hur upplever du målen? 

Hur viktigt är det för dig att målen uppnås? 

Finns det möjligheter att utvecklas inom Nordea? 

Vad tror du att företaget vill uppnå med belöningssystemet? 

På vilka sätt bidrar belöningssystemet till att öka motivationen i ditt arbete? 

Vilka för- och nackdelar finns det med den befintligt system? 

Skulle du vilja ändra på något? (föredra en annan form av lönesättning? 

JA: Hur tror du att din motivation skulle ändras om du belönas på ett annat sätt? 

NEJ: Gynnar nuvarande belöningssystemet din prestation? Skulle de förbättras med om det 

istället hade provisionslön? Icke-provisionslön? 

Om bonussystemet skulle tas bort och du enbart fick en fast lön, hur tror du att din motivation 

skulle påverkas? 

Vad hämmar din motivation? 

Gruppens roll? Hur påverkar gruppen din insats? 
 

 


