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Sammanfattning 
 

I dagens informationssamhälle blir konkurrensen allt hårdare och servicen gentemot kunden 

ett allt viktigare konkurrensmedel. Servicen som frontpersonal levererar gentemot kunderna 

blir extra viktig inom tjänsteföretag då det är en central del av verksamheten. För att 

frontpersonalen ska vilja göra ett så bra arbete som möjligt och agera serviceinriktat i 

interaktionen med kunderna är det då viktigt att de är motiverade. Handlingsfrihet är ett 

verktyg för att motivera sina anställda och innebär, ”Att ge anställda befogenhet att själva 

fatta beslut och agera efter eget huvud i problematiska situationer”. Det finns många studier 

som tyder på att handlingsfrihet hos frontpersonalen kan leda till ökad arbetstillfredsställelse 

som i sin tur kan leda till ökad motivation och bättre arbetsprestation. 

 

Handlingsfrihet behöver dock inte nödvändigtvis leda till en mer motiverad frontpersonal som 

levererar en bättre service gentemot kunderna. Det är inte passande att ge alla i personalen 

handlingsfrihet eftersom inte alla vill axla det ansvar som följer med handlingsfriheten. En väl 

fungerande handlingsfrihet kan leda till ökad servicekvalitet gentemot kunden samtidigt som 

frontpersonalen upplever ett ökat förtroenden, välmående och motivation. Detta skulle då 

utgöra en yttre autonomt motiverande faktor vilket är när yttre motivationsfaktorer stämmer 

överens med individens egna värderingar och denne finner en inneboende glädje samt vilja i 

att utföra uppgifterna. Samtidigt kan en misslyckad handlingsfrihet även leda till stress och 

osäkerhet som i sin tur kan resultera i felaktiga beslut, försämrad servicekvalitet och en 

minskad motivation. Människor är olika och reagerar på olika sätt i olika situationer, vissa 

kanske stimuleras av ansvarstagande, ökat förtroende och utrymme för kreativitet och frihet i 

sitt handlingsutrymme samtidigt som andra kan vara intresserade av att ha tydliga riktlinjer 

för vad som ska göras oavsett situation. Utifrån ovanstående bakgrund har studien följande 

problemformulering: 

 

Hur påverkar handlingsfrihet frontpersonalens upplevda yttre autonoma motivation inom 

tjänsteföretag? 

 

Syftet med denna studie är att skapa en fördjupad kunskap om hur handlingsfrihet påverkar 

frontpersonalens yttre autonoma motivation samt att resultatet ska kunna användas av ledare 

inom främst tjänstesektorn.  

 

Studien använder sig av en kvalitativ metod med en induktiv ansats som grund. För 

insamlandet av data har elva semistrukturerade intervjuer genomförts och transkriberat där 

respondenterna utgörs av kundtjänstpersonal på de fem största bankerna.  

 

Slutsatserna visar att handlingsfrihet kan leda till en ökad yttre autonom motivation. Om det 

ger en ökad yttre autonom motivation eller inte beror dock till stor del på individens egen 

inställning till handlingsfrihet. För att kunna avgöra om handlingsfrihet passar för individen 

kan ledaren identifiera det genom att analysera individernas personlighetsdrag. Detta då det 

finns ett tydligt samband där de respondenter med högre grad av personlighetsdragen tenderar 

att skapa en ökad yttre autonom motivation vid mycket handlingsfrihet medan de personer 

som med en lägre grad av personlighetsdragen istället tenderar att få en minskad motivation 

av handlingsfrihet. 
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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som varit med och bidragit till denna studie. Men framförallt 

vill vi tacka alla respondenter som ställt upp på intervjuer och vår handledare Ulrica Nylén 

som kommit med många intressanta åsikter och bra feedback under arbetets gång. 
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Arvid Elffors   Tobias Traneving 
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1 Inledning 

Detta kapitel ämnar att ge läsaren en introduktion till ämnesområdet samt identifiera 

de problem som studien undersöker. Vidare redogörs för hur handlingsfrihet kopplas 

till motivation hos frontpersonal inom tjänsteföretag. En sammanfattande diskussion 

övergår avslutningsvis till en problemformulering samt ett förtydligande av studiens 

syfte och avgränsningar. 

 

1.1 Problembakgrund 

I dagens informationssamhälle blir konkurrensen allt hårdare och servicen gentemot 

kunden ett allt viktigare konkurrensmedel (Kotler & Armstrong, 2009, s. 40). Med 

andra ord blir företagets prestation i interaktionen med kunden ett betydande och 

avgörande moment. Servicen gentemot kunderna är framförallt viktig inom 

tjänsteföretag då det är en central del av verksamheten (Grönroos, 2008, s. 44). 

Grönroos (2008, s. 62) beskriver en tjänst som att, ”En tjänst är någonting som kan 

köpas och säljas men som man inte kan tappa på tårna”. Han menar även (2008, s. 46) 

att direktkontakten med kunderna är viktig för att skapa ett förtroende hos dem. För att 

komma kunderna så nära som möjligt är frontpersonalen betydelsefulla då det är de som 

interagerar ansikte mot ansikte med kunden. 

 

För att frontpersonalen ska vilja göra ett så bra arbete som möjligt och agera 

serviceinriktat i interaktionen med kunderna är det viktigt att de är motiverade (Bloisi, 

Cook & Hunsaker, 2007, s. 196).  Enligt Reis och Peña (2001, s. 674) beror en 

organisations framgång på hur motiverade de anställda är till att vara kreativa och 

utnyttja sina kunskaper för att nå de gemensamma målen. Self-determination theory 

(SDT) är en välanvänd teori som behandlar motivation och tar upp begreppen autonom 

motivation och kontrollerad motivation. Autonom motivation innebär att en individ 

väljer att agera för sin egen skull, till exempel för att det är underhållande (med 

autonomi menas att man väljer att agera av fri vilja) (Gagné & Deci, 2005, s. 334). Med 

kontrollerad motivation menas när man motiveras av externa faktorer, exempelvis lön 

och har en känsla av press på sig (Gagné & Deci, 2005, s. 334).  

 

SDT visar att ledare som uppmuntrar till självständighet och autonom motivation skapar 

arbetsmiljöer med kreativa, tillfredsställda och positiva medarbetare (Gagné och Deci, 

2005, s. 347). Enligt Gagné och Deci (2005, s. 354) finns många studier kring autonom 

motivation som visar att den maximerar prestationsförmåga, engagemang, förtroende 

och välmående. Autonom motivation består av inre motivation och yttre autonom 

motivation. Inre motivation är när individen själv motiveras av den egna viljan och 

upplever att det är intressant och roligt (Sheldon, Turban, Brown, Barrick & Judge 2003 

s. 359). Yttre autonom motivation är när yttre faktorer stämmer överens med individens 

egna värderingar och därmed uppfattas som en inre motiverande faktor (Gagné & Deci, 

2005, s. 334). Detta innebär i praktiken att enligt SDT kan en extern motivationsfaktor 

omvandlas till en intern motivationsfaktor då den överensstämmer med individens egna 

värderingar. Samtidigt riktar Sheldon et al. (2003, s. 358) kritik mot SDT och menar att 

teorin antar att alla eftersträvar personlig utveckling. De menar istället att det inte alls är 

säkert att alla eftersträvar utveckling och autonomi och att vissa individer istället är 
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nöjda med att ha ett arbete med tydliga riktlinjer och instruktioner som de sedan följer 

utan att behöva anstränga sig mer än nödvändigt. 

 

Ett verktyg för ledare i tjänsteföretag för att hantera de anställdas motivation är 

handlingsfrihet (engelska: empowerment) (Grönroos, 2008, s. 382, 384). Detta fungerar 

som ett redskap för att optimera frontpersonalens möjligheter till att agera effektivt och 

serviceinriktat i interaktionen med kunderna. Grönroos (2008, s. 382) menar att 

handlingsfrihet som, ”Att ge anställda befogenhet att själva fatta beslut och agera efter 

eget huvud i problematiska situationer”. Conger och Canungo (1998, s. 474) förklarar 

handlingsfrihet som ett tillstånd som får de anställda att uppleva känslan av att de är 

kunniga och har kontroll över situationen. Samtidigt bidrar det även till att personalen 

tar egna initiativ och känner att de har ett meningsfullt uppdrag. Handlingsfrihet på 

arbetsplatsen började uppmärksammas på 60-talet, men trenden är att det sedan 90-talet 

blivit allt vanligare (Prasad & Eylon, 2001, s. 6). 

 

En viktig del för företagen är att se vikten av att motivera sin frontpersonal och ge dem 

den handlingsfrihet de behöver för att kunna vara aktiva i kundmötet och leverera en bra 

service gentemot kunderna. Grönroos (2008, s. 219) menar att anställda bör utbildas och 

uppmuntras i att avläsa olika sorters kundkontakter, för att sedan använda sitt omdöme 

för att kunna lösa problem och hantera situationer som uppstår när standardrutinerna 

inte räcker till. Handlingsfrihet hos frontpersonalen kan då leda till ökad 

arbetstillfredsställelse som i sin tur kan leda till ökad motivation och bättre 

arbetsprestation (Grönroos, 2008, s. 384). Det är extra viktigt inom tjänsteföretag då 

frontpersonalens prestation gentemot kunderna är mer framträdande än i ett traditionellt 

produktionsföretag. Detta eftersom en tjänst inte går att ta på samtidigt som den 

produceras, levereras samt konsumeras direkt i interaktionen med kunderna (Prahalad & 

Ramaswamy, 2004, s. 7; Jong & Vermeulen, 2003, s. 845). Frontpersonalen spelar där 

en avgörande roll i interaktionen med kunderna samt i uppbyggandet av kundrelationer 

då de har den huvudsakliga kontakten med kunderna (Armstrong, Kotler, Harker & 

Brennan, 2009, s. 58-59). Genom att ge frontpersonalen handlingsfrihet och därmed 

avgörande möjligheter till att på ett serviceinriktat och kreativt sätt bemöta kundernas 

förväntningar på företaget samt leverera en god service, får företaget möjlighet att vinna 

deras förtroende. På detta vis kan företaget långsiktigt bygga lönsamma kundrelationer 

som grundar sig i löften och förtroende (Grönroos, 2008, s. 382-384). 

 

Handlingsfrihet behöver dock inte nödvändigtvis leda till en mer motiverad 

frontpersonal som levererar en bättre service gentemot kunderna. Det är inte passande 

att ge alla i personalen handlingsfrihet eftersom inte alla vill axla det ansvar som följer 

med handlingsfriheten (Grönroos, 2008, s. 385). Hur man är som person skiljer sig 

mellan individer och i samma situation kan olika individer agera på olika sätt 

(Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke & Torbiörn, 2012, s. 365-366). 

Därför kan det vara rimligt att anta att olika individer efterfrågar olika grad av 

handlingsfrihet i interaktionen med kunderna (Bowen & Lawler, 1995, s. 83-84). Det 

kan dessutom leda till att de anställda känner sig vilseledda och orättvist behandlade när 

det inte finns någon tydlig struktur och riktlinjer för hur de ska agera (Yukl, 2010, s. 

160). Bowen och Lawler (1995, s. 73-74) menar att det är viktigt med tydliga riktlinjer 

och instruktioner för vilken handlingsfrihet som frontpersonalen i fråga har för att det 

ska fungera framgångsrikt. Om det inte finns någon tydlig struktur för vilket ansvar och 

vilka befogenheter som frontpersonalen har leder det lätt till osäkerhet och felaktiga 

bedömningar. Enligt Savery och Luks (2001, s. 98) kan ökad handlingsfrihet i vissa fall 
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medföra en ökad stressfaktor om de anställda inte känner att de har en tydlig bild av 

vilket ansvarstagande som förväntas av dem.  

 

Handlingsfrihet kan således leda till såväl positiva som negativa konsekvenser. En väl 

fungerande handlingsfrihet kan leda till ökad servicekvalitet gentemot kunden samtidigt 

som frontpersonalen upplever ett ökat förtroenden, välmående och motivation 

(Grönroos, 2008, s. 219). Detta skulle då enligt Ryan och Deci (2000a, s. 60) och Self-

determination theory utgöra en yttre autonomt motiverande faktor. Samtidigt kan 

handlingsfrihet även leda till stress och osäkerhet som i sin tur kan resultera i felaktiga 

beslut och försämrad servicekvalitet (Argyris, 1998, s. 100). Människor är olika och 

reagerar på olika sätt i olika situationer (Aronsson et al., 2012, s. 365-366), vissa kanske 

stimuleras av ansvarstagande, ökat förtroende och utrymme för kreativitet och frihet i 

sitt handlingsutrymme samtidigt som andra kan vara intresserade av att ha tydliga 

riktlinjer för vad som ska göras oavsett situation. Handlingsfrihet som yttre 

motivationsfaktor kan därmed påverka olika människor på olika sätt och behöver heller 

inte leda till mer motiverad frontpersonal utan risken finns även att det leder till sämre 

motivation. 

 

Enligt Gagné och Deci (2005, s. 334) är endast yttre motivationsfaktorer inte hållbart i 

längden utan individens egen vilja, den autonoma motivationen är en central del för 

välmående och trivsel på arbetsplatsen i ett längre perspektiv. Det skulle därför vara 

intressant att veta i vilken omfattning handlingsfrihet kan bidra till ökad yttre autonom 

motivation och därmed också bidra till ökat välmående och inre motivation på 

arbetsplatsen. I organisationslitteraturen har inre och yttre motivation länge betonats, det 

finns dock idag väldigt lite forskning kring användandet av yttre autonom motivation i 

organisationer och ingen av den forskningen har varit av en omfattande grad (Gagné & 

Deci, 2005, s. 354). Detta även då tidigare forskning visat att arbetsuppgifter som inte 

upplevs vara intressanta kräver disciplinerat uppgiftsorienterat ledarskap och en yttre 

autonom motivation skulle kunna leda till den mest effektiva prestationen. 

 

Det som denna studie ämnar att undersöka är därför hur frontpersonalen själva upplever 

att handlingsfrihet kan leda till en ökad yttre autonom motivation. Tidigare forskning 

har konstaterat att handlingsfrihet kan leda till såväl ökad som minskad motivation hos 

frontpersonalen samt att autonom motivation är en central del i ett långsiktigt perspektiv 

för att bibehålla motiverade medarbetare. Dock saknas en djupare förståelse för hur 

handlingsfrihet kan påverka frontpersonalens upplevda autonoma motivation och vad 

detta konkret kan bidra till. Vid kopplingen av handlingsfrihet till autonom motivation 

är det framförallt den yttre autonoma motivationen som då blir intressant. Detta då 

införandet av handlingsfrihet är en yttre motiverande faktor som kan implementeras 

med frontpersonalens egna värderingar och uppfattas då som en intern 

motivationsfaktor. Då alla individer är olika är det dock inte säkert att en ökad 

handlingsfrihet behöver bidra till en ökad yttre autonom motivation. SDT är en 

välanvänd teori men det finns väldigt lite forskning kring den yttre autonoma 

motivationen i en organisatorisk kontext och den som finns är inte alls omfattande. 

Därför är det intressant att undersöka hur handlingsfriheten påverkar de anställdas 

upplevda yttre autonoma motivation inom tjänstesektorn. Med denna bakgrund leder det 

oss in på följande problemformulering:  
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1.2 Problemformulering 

Hur påverkar handlingsfrihet frontpersonalens upplevda yttre autonoma motivation 

inom tjänsteföretag? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa en fördjupad kunskap om hur handlingsfrihet 

påverkar frontpersonalens yttre autonoma motivation samt att resultatet kan användas av 

ledare inom främst tjänstesektorn. Med bakgrund i den teoretiska referensramen ämnar 

även studien att för ledare i företag där interaktion med kund uppstår kunna använda 

denna uppsats som hjälpmedel i sitt ledarskap.  

 

1.4 Avgränsningar 

Denna studie riktar sig mot företag inom tjänstesektorn, där service gentemot kunderna 

är extra viktigt. Det blir den eftersom en tjänst produceras och konsumeras samtidigt 

samt direkt i interaktionen mellan kunden och frontpersonalen (Prahalad & 

Ramaswamy, 2004, s. 7; Jong & Vermeulen, 2003, s. 845). Därför kommer denna 

studie att undersöka frontpersonal inom bankbranschen där service gentemot kunden är 

viktig och beroende av dessa faktorer. Då studien ämnar att skapa en djupare förståelse 

kring hur handlingsfrihet påverkar frontpersonalens upplevda yttre autonoma 

motivation inom tjänsteföretag blir det därför viktigt att undersöka en bransch där 

frontpersonalen har mycket kundkontakt, vilket bankbranschen har. 

 

Då handlingsfrihet handlar om att personalen utbildas och uppmuntras till att ta egna 

initiativ gentemot kunder är det naturligt att det är frontpersonalen som väljs ut som 

respondenter. Då en del av kontakten med kunderna inom banksektorn idag sker via 

internet och telefon är denna studie inriktad mot den del av bankbranschen där 

interaktion med kunden ansikte mot ansikte fortfarande är en stor del. Detta för att 

kunna studera frontpersonalens handlingsfrihet. Den typ av frontpersonal som denna 

studie undersöker på bank är kundtjänstpersonalen, då deras huvudsakliga uppgift består 

i att träffa kunder (Karriärguiden.se, 2014). Många interaktioner mellan kunder och 

kundtjänstpersonalen sker dessutom oanmält och det är då viktigt att frontpersonalen 

har de befogenheter som krävs för att möta kundernas förväntningar. 

 

  



5 

 

2 Vetenskapliga utgångspunkter 

Följande kapitel ämnar att pedagogiskt informera läsaren om bakgrunden till 

ämnesvalet, förkunskapen författarna har sedan tidigare samt studiens 

forskningsfilosofiska och metodologiska utgångspunkter. Efter att ha läst detta kapitel 

ska läsaren förstå hur författarna har tänkt och varför. 

 

2.1 Val av ämne  

Ämnet för studien arbetades fram under januari 2015. Studiens utgångspunkt var att 

fokusera på ett område inom ledarskap då författarna studerat just ledarskap på 

avancerad företagsekonomisk nivå och är intresserade av ämnet. Att huvudfokus sedan 

landar i motivation och dess koppling till handlingsfrihet kändes naturligt då det är ett 

ämne som författarna finner är aktuellt och under förändring samtidigt som det är ett 

gemensamt intresse. Något som uppsatsskrivarna finner extra intresseväckande är att det 

inom ledarskap är svårt att säga vad som är rätt och fel, utan det måste anpassas från 

individ till individ och situation till situation. Det finns inga tydliga ramar eller regler 

och det är svårt att hitta ett koncept som fungerar överallt. Genom denna studie 

uppkommer möjligheter att skapa en djupare förståelse kring ledarskap, hur det kan 

appliceras i arbetslivet genom att ta hänsyn till personalens upplevelser samt vilka 

effekter ett bra personalinriktat ledarskap kan ge.  

 

Efter att ha gått igenom tidigare forskning och teorier inom ledarskap intresserade sig 

författarna för begreppet autonom motivation och dess koppling till handlingsfrihet. 

Handlingsfrihet är en del inom ledarskapet som blir allt mer aktuellt att undersöka och 

fler företag väljer denna strategi (Grönroos, 2008, s. 219). En utmaning för ledaren som 

identifierades är i vilken utsträckning en organisation bör ge frontpersonalen 

handlingsfrihet och hur de anställda själva upplever resultatet. Samtidigt upptäcktes 

flera fördelar med att hitta rätt balans och delegera ansvar till frontpersonlen som är 

företagets representanter gentemot kund. Efter att ha undersökt befintlig forskning inom 

området upptäcktes det att det saknas en djupare förståelse för hur handlingsfrihet kan 

påverka frontpersonalens upplevda yttre autonoma motivation och vad detta konkret kan 

bidra till.  SDT är en välanvänd teori men det finns väldigt lite forskningen kring den 

yttre autonoma motivationen och den som finns är inte alls omfattande. 

 

2.2 Kvalitativ metod 

Denna uppsats ämnar att undersöka frontpersonalens egna uppfattningar kring hur 

handlingsfrihet påverkar deras yttre autonoma motivation. Då detta angreppssätt medför 

undersökning av frontpersonalens subjektiva åsikter och för att få ut så mycket som 

möjligt samt så ärligt som möjligt från varje person, har intervjuer valts att användas 

som verktyg för att samla in data. 

 

Då det bestämdes att intervjuer skulle användas som verktyg faller det naturligt in att 

denna studie blir av kvalitativ natur. Detta eftersom det är respondenternas egna 

uppfattningar som ska undersökas och sedan tolkas. Både de fenomen som ämnas att 

undersökas i denna uppsats och problemformuleringen, hur påverkar handlingsfrihet 

frontpersonalens upplevda yttre autonoma motivation inom tjänsteföretag?, är av 

kvalitativ natur. Detta då den är förståelseinriktad och målet är att komma fram till hur 

något påverkas samt att denna uppsats även har ett induktivt förhållningssätt som grund 
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vilket Johansson Lindfors (2011, s. 90) menar kännetecknar kvalitativ studie. En 

kvalitativ metod innehåller enligt Bryman och Nilsson (2011, s. 40) en induktiv 

forskningsansats som är teorigenererande, ett tolkande synsätt och en ontologisk 

inriktning som är konstruktionistisk. En kvalitativ studie som denna lägger vanligtvis 

vikten vid ord och inte kvantifiering under insamlingen och analysen av data (Bryman 

& Nilsson, 2011, s. 40). 

 

Författarna har i denna uppsats som grund använt sig av en induktiv forskningsansats i 

sin syn på förhållandet mellan teori och praktik. Detta då kvalitativa intervjuer använts 

för att komma fram till ett eget resultat. Med det induktiva angreppssättet är teorin 

resultatet av en forskningsansats, alltså börjar den med observationer och resultat för att 

sedan i slutändan skapa en teori (Bryman & Nilsson, 2011, s. 28). Dock följer inte 

denna uppsats bokstavligen den induktiva ansatsen då grunden ligger i teorier om 

handlingsfrihet och motivation. Den utmynnar dock sedan i observationer och resultat 

som sedan utvecklas till teori. Därför har denna uppsats en grund i den induktiva 

forskningsansatsen. Bryman och Nilsson (2011, s. 28) menar att den induktiva 

processen sannolikt har ett inslag av deduktion, vilket sker i denna uppsats. De uppger 

även att vissa forskare uppfattar ett induktivt angreppssätt som att teorin är resultatet av 

en forskningsansats. 

 

Som tidigare nämnt har denna studie använt sig av intervjuer vid insamling av data. 

Enligt Backman (2008, s. 59) är intervjuer det vanligaste sättet att samla in data på vid 

kvalitativa studier. Kvalitativa intervjuer handlar om att tolka hur andra människor 

upplever verkligheten och ställer höga krav på den som genomför dem. Det är just det 

som denna studie är ute efter, att tolka hur frontpersonalen upplever verkligheten i form 

av hur deras yttre autonoma motivation påverkas av handlingsfrihet. För att denna 

studie ska få ett så bra underlag av data som möjligt är det viktigt att använda sig av en 

intervjumetod som passar studiens ändamål. För att verkligen få respondenternas egna 

uppfattningar så väl beskrivna, utvecklade och ärliga som möjligt är det viktigt att 

frågorna har öppna (Bryman & Bell, 2013, s. 261-262). En annan viktig aspekt är att ge 

respondenterna samma möjligheter att ge sina åsikter om samma frågor vilket gör det 

enklare att jämföra och sammanställa resultaten. Därför har denna uppsats använt sig av 

semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju är ett begrepp som innefattar 

flera olika typer av intervjuer (Bryman & Nilsson, 2011, s. 206). Intervjuaren har en 

intervjumall med mer allmänt formulerade frågor än vid en strukturerad intervju och 

ordningsföljden av frågorna kan variera. Mallen används som en guide under intervjun 

och innehåller antingen de övergripande ämnen som ska behandlas eller färdiga frågor 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 172). Intervjuaren har sedan möjlighet att anpassa sig 

efter situation och respondent samt anpassa följdfrågor för att undersöka 

intervjupersonens ståndpunkter och åsikter på ett djupare plan (Kvale & Brinkmann, 

2014, s. 172). Bryman och Bell (2013, s. 473) menar att det som gör kvalitativa 

intervjuer attraktiva är just flexibiliteten att kunna anpassa sig efter olika situationer och 

respondenter även om bearbetningen av materialet tar lång tid. Samtidigt är huvudfokus 

intervjupersonens ståndpunkt och målet är att få en djupare kunskap av dennes 

uppfattning och åsikter (Bryman & Bell, 2013, s. 474).  
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2.3 Kunskaps- och verklighetssyn 

Författarna har under studiens gång haft en hermeneutisk kunskapssyn. Detta är enligt 

Bryman och Nilsson (2011, s. 33-34) en forskningsmetod där tolkningen av det som 

undersöks är det centrala. Man kan i grova drag säga att en forskare med hermeneutisk 

syn försöker svara på frågan, vad är det som visar sig och vad är innebörden i det? I 

denna studie är det just tolkandet som är det centrala och det är tolkandet som är viktigt 

vid intervjuer för att kunna förstå respondenterna samt få ett trovärdigt resultat. Bryman 

och Nilsson (2011, s. 30-31) menar däremot att en forskare med en positivistisk 

kunskapssyn försöker komma fram till en absolut sanning, beskriva och förklara vad 

som orsakar ett problem samt vill identifiera det allmängiltiga vilket man inte 

eftersträvar i den hermeneutiska läran. Denna uppsats eftersträvar inte att komma fram 

till en absolut sanning utan ska bidra med en förståelse för hur individerna påverkas 

vilket kan användas av ledare inom tjänstesektorn för att få mer motiverade arbetare. 

Det är heller inte en studie som ska generalisera och identifiera det allmängiltiga utan 

söker mer på djupet förståelse för individernas egna subjektiva uppfattningar som i den 

hermeneutiska läran. 

 

Ontologin förklarar forskarens syn på samhällets och människans natur (Johansson 

Lindfors, 1997, s. 39). Den beskriver synen på verkligheten och om vi ser verkligheten 

som objektiv eller subjektiv. Man kan se på detta utifrån två olika synsätt, 

objektivismen och konstruktionismen (Bryman & Nilsson, 2011, s. 35). Eftersom denna 

studie söker efter förståelse för hur frontpersonal motiveras av handlingsfrihet och inte 

är en studie som exempelvis mäter prestation (objektivistisk verklighetssyn) har den en 

verklighetssyn av en konstruktionistisk karaktär. Objektivismen säger att sociala 

företeelser och deras betydelse existerar utan att påverkas och vara beroende av sociala 

aktörer (Bryman & Nilsson, 2011, s. 36). Konstruktionismen däremot menar att sociala 

företeelser och deras mening ständigt påverkar (Bryman & Nilsson, 2011, s. 37). 

Beskrivningar av den sociala verkligheten som forskarna beskrivit den utgör 

konstruktioner. En specifik version av den sociala verkligheten presenteras av forskaren 

men kan aldrig betraktas som slutgiltig och kunskapen uppfattas till en viss grad 

obestämbar. 

 

2.4 Förförståelse  

Enligt hermeneutiken börjar ingen tolkningsprocess helt förutsättningslöst (Bryman & 

Nilsson, 2011, s. 507). Den som tolkar har alltid en viss förförståelse vilken består av 

olika antaganden som är mer eller mindre omedvetna (Johanson Lindfors, 1993, s. 25). 

Dessa tillsammans kallas för förståelsehorisont. Utifrån vår förförståelse görs 

preliminära tolkningar av de fenomen som vi ser. Denna preliminära tolkning påverkar 

och leder oss sedan i studien när detaljerna undersöks. Den preliminära tolkningen 

styrks eller revideras sedan under studiens gång när forskaren får nya erfarenheter 

(Johansson, 2011, s. 96). Alla de föreställningar som forskaren har till en början eller 

utvecklar fram till forskningsstrategin är vår förförståelse. Det finns två olika typer av 

förförståelse, allmän- och teoretisk förförståelse (Johanson Lindfors, 1997, s. 76). 

 

 



8 

 

2.4.1 Allmän och teoretisk förförståelse 

Den första typen av förförståelse avser mer den allmänna förförståelse som 

undersökaren har vilken grundas på personliga erfarenheter, samhällets påverkan och 

utbildningar etcetera (Johanson Lindfors, 1997, s. 76). Uppsatsskrivarna har 

förförståelse av motivation i form av tidigare praktiska erfarenheter i arbetssituationer 

och skoluppgifter samt inom idrott. Även handlingsfrihet har författarna själva fått 

uppleva i arbetslivet och i skolan. Förförståelse som en av författarna har sedan tidigare 

är att han under studietiden arbetat extra inom bank. Den praktiska förförståelsen som 

författarna har sedan tidigare medför att de får en viss förståelse för respondenterna och 

kunde sätta sig in i deras situation på ett bättre sätt under exempelvis intervjuerna. 

Denna förförståelse kan dock leda till förutfattade meningar och påverka författarna, 

framförallt då en av dem har arbetat extra inom bank under studietiden. Då den andra 

författaren inte har någon erfarenhet från banksektorn kompletterar de varandra bra med 

dels en del förförståelse men även en utomstående objektivitet som inte påverkats av 

tidigare erfarenheter. Författarna har även arbetat för att inte låta förförståelsen påverka 

resultatet och se på studien med öppna ögon. 

 

En annan typ av förförståelse som finns är den så kallade teoretiska förförståelsen 

(Johanson Lindfors, 1997, s. 76). Med detta menas förförståelse som baseras på olika 

inomdisciplinära teorier, synsätt och erfarenheter som är exempelvis 

företagsekonomiska, pedagogiska och sociologiska. Genom utbildningen Civilekonom 

med inriktning Service Management har författarna en god teoretisk förförståelse inom 

området handlingsfrihet då utbildningen är inriktad mot Service Management och 

handlingsfrihet är en viktig del inom den läran. Kring motivationsdelen är dock den 

teoretiska förförståelsen vagare, men uppsatsskrivarna har kunskap från ledarskaps- och 

beteendevetenskapskurser inom programmet som har behandlat motivation. SDT är 

dock en ny teori för författarna. Genom att författarna har haft en teoretisk förförståelse 

och då främst kring handlingsfrihet, har det bidragit till att de har haft en 

grundförståelse kring ämnet och dess aktualitet redan i början av processen. Detta har 

medfört att de har kunnat söka fram relevanta teorier på ett effektivare sätt, men kan 

även ha medfört att de kan ha en viss uppfattning kring begreppet på förhand som kan 

hämma ny information. Detta ser dock inte författarna som ett problem då de har varit 

väldigt öppna i sin process vid bearbetning av teorier. 

 

2.5 Perspektiv  

Syftet med studien är att bidra med fördjupad kunskap och ge vägledning åt ledare kring 

hur handlingsfrihet kan bidra till en ökad yttre autonom motivation hos frontpersonalen. 

För att uppnå detta kommer studien att utgå från ett ledarperspektiv när slutsatser och 

rekommendationer presenteras. Eftersom handlingsfrihet är en del av ledarskapet gör 

därför studien störst nytta genom att inrikta sig på denne. Resultatet och de slutsatser 

som studien kommer fram till bygger dock på upplevelser och erfarenheter från 

frontpersonalen. Detta eftersom en av ledarens främsta uppgifter är att skapa en trivsam 

och stimulerande miljö för de anställda på arbetsplatsen. 

 

2.6 Val av teorier  

Denna studie har utgått från ledarskapsforskning för att analysera handlingsfrihet och 

hur det kan påverka frontpersonalens yttre autonoma motivation inom tjänsteföretag. 
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För att beskriva och definiera handlingsfrihet grundar sig studien i teori från flertalet 

forskares arbeten där framförallt Bowen och Lawler (1992, 1995), Conger och Canungo 

(1998) samt Grönroos (2008) har använts. Self-determination theory är hämtad från 

psykologforskningen som fokuserat på motivation och vad som motiverar olika 

individer. Här är det främst studier från Gagne, Deci och Ryan som använts, vilka också 

är grundare för modellen samt varit ledande i vidareutvecklingen av SDT. För att 

beskriva och definiera denna teori bygger studien på vetenskapliga teorier från erkända 

forskare inom området. Handlingsfrihet och SDT är de teorier som denna uppsats 

grundar sig på. Då alla individer är olika och agerar på olika sätt i samma typ av 

situation är det inte säkert att en ökad handlingsfrihet behöver bidra till en ökad yttre 

autonom motivation.  För att underlätta inför analysen och få en djupare förståelse till 

sambandet de två teorierna emellan har Femfaktormodellen (eng: Big five factor model) 

valts ut som ett komplement och verktyg till insamling av empiri och analys. 

Femfaktormodellen är en teori för att behandla olika personlighetsdrag och kommer att 

beskrivas noggrannare i nästa kapitel. Här har arbeten från McCrae och John (1992) 

samt McCrae och Costa (2008) använts. McCrae och Costa har varit bland de ledande i 

att ta fram den moderna Femfaktormodellen och deras modell används världen över.  

 

2.7 Litteratursökning  

Redan befintliga kunskaper och litteratur är viktigt att använda sig av vid ett 

vetenskapligt arbete  (Bryman & Bell 2013, s. 111). Detta dels för att stärka sina 

argument, höja trovärdigheten på studien samt påvisa relevans och dels för att ta reda på 

vilka kunskaper som finns och inte behöva ”uppfinna hjulet på nytt”. Den teoretiska 

referensramen i denna studie bygger därför i huvudsak på vetenskapliga artiklar och i 

vissa fall har även litteratur i bokform använts. Detta för att få en trovärdighet och en 

bra grund för uppsatsen där källorna är kritiskt granskade. I första hand används 

välciterade och erkända teorier inom ämnena handlingsfrihet, motivation och 

personlighetsdrag. Studiens litteratursökning av artiklar har främst skett via databaserna 

Business Source Premier, Web of Science, Google Scholar och Emerald Insight. Genom 

dessa databaser har relevanta och kritiskt granskade artiklar kunnat hittas inom de 

områden som varit intressanta. I vissa fall har även referenslistan från de olika böckerna 

eller artiklarna använts för att finna primärkällorna samt ytterligare litteratur som kan 

vara intressant.  

 

Vid sökande i databaser är det viktigt att använda sig av rätt sökord och komponera 

dessa med varandra för att finna relevant litteratur (Ejvegård, 2009, s. 47). Sökord som 

använts är framförallt empowerment, motivation, autonomous motivation, self-

determination theory, self-determination, five-factor theory, five-factor model, big five, 

personality, frontline samt service och service sector. För att få fram relevant 

information har sökord kombinerats för att få fram rätt och färre antal artiklar i 

sökningen. Då har ofta ordet empowerment använts i kombination med de övriga 

eftersom det är en stor del av studien. 

 

2.8 Källkritik  

I strävan efter att studien ska ge en så rättvis bild som möjligt är det viktigt att ständigt 

kritiskt granska fakta och dess källor (Patel och Davidsson, 2003, s. 64). För att 

säkerställa detta är alla vetenskapliga artiklar kontrollerade så att de är vetenskapligt 

granskade innan publicering. Sekundärkällor har även undvikits vilket Ejvegård (2009, 
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s. 71) styrker är viktigt för att undvika feltolkningar av primärkällan. Genom att 

kontrollera frågorna, hur gammalt är dokumentet?, vart tillkom dokumentet och är 

dessa omständigheter jämförbara med och applicerbara på aktuell population? samt 

vad är syftet med dokumentet samt vem är författaren? som Patel och Davidsson (2003, 

s. 68-69) skriver om i boken Forskningsmetodikens grunder är källorna kritiskt 

granskade för att säkerställa teoriernas relevans. 

 

- Hur gammalt är dokumentet? 

 

Omvärlden förändras ständigt och därmed även forskningsresultaten. För 

exempelvis en 40 år gammal källa finns det stor risk att den inte bidrar med 

relevant kunskap till studien då det som studerats kan ha påverkats av helt andra 

faktorer än vad som är aktuellt idag. Denna uppsats har ingen uttalad tidsgräns 

eftersom många erkända ledarskaps- och motivationsteorier som fortfarande 

citeras flitigt grundlades på 60-, 70- och 80-talet. Men vid användandet av äldre 

källor är det extra viktigt att vara noggrann och kontrollera dess relevans 

eftersom forskningsområdet är under ständig förändring.  

  

- Vart tillkom dokumentet och är dessa omständigheter jämförbara med samt 

applicerbara på aktuell population? 

 

När teorier har valts ut har en utgångspunkt använts där de ska gå att applicera i 

de förhållanden som gäller inom tjänstesektorn i Sverige. Till exempel har 

hänsyn tagits till hur studien är gjord och om den är tillräckligt omfattande med 

mera. Stora kulturella skillnader är också något som beaktats, en studie som till 

exempel är gjord i utvecklingsländer där kulturen skiljer sig väldigt mycket mot 

Sverige valdes bort redan i litteratursökningen. En stor del av den forskning som 

denna studie bygger på kommer från USA. Det finns en medvetenhet om de 

kulturella skillnader som är mellan Sverige och USA och den risk det kan 

innebära. De teorier som valts anser dock författarna är applicerbara även i 

Sverige.  Detta beror på att författarna anser att den kulturella skillnaden är 

relativt liten och att arbetsförhållande i USA är jämförbara med Sverige 

samtidigt som USA ligger långt fram i forskningssammanhang.  

 

  

- Vad är syftet med dokumentet samt vem är författaren? 

 

I denna uppsats har en viktig del varit att analysera en studies syfte för att avgöra 

om källan är relevant eller inte och genom detta undvika en källa där resultat 

eller slutsats är vinklat. I vissa fall har vi även kontrollerat upphovsmannens 

övriga verk för att säkerställa källans trovärdighet. 

 

2.9 Etiska aspekter 

Etiska aspekter skapar ofta svårigheter i den kvalitativa intervjuforskningen, framförallt 

beror dessa svårigheter på den personliga kontakten mellan intervjuare och respondent 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 99). Vid datainsamling under kvalitativ forskning blir 

ofta information om intervjupersonen, dennes privatliv och personliga ståndpunkter 

blottade för forskaren. Därför är det väsentligt att forskaren tar hänsyn till detta och 
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Kvale och Brinkmann (2014, s. 105) nämner fyra etiska riktlinjer som bör tas i åtanke. 

Dessa är informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser samt forskarens roll. 

 

- Informerat samtycke innebär att intervjupersonerna blir informerad om studiens 

syfte, upplägg samt eventuella risker som kan uppstå i samband med deltagande 

i undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 107). Begreppet innefattar 

också att respondentens deltagande helt ska grunda sig i egen fri vilja och 

dessutom ha möjligheten att när som helst hoppa av. Detta togs i beaktande 

innan intervjuerna och samtliga respondenter informerades om dessa aspekter 

innan dessa påbörjades.  

 

- Konfidentialitet i en undersökning medför att den privata information som 

samlats om intervjupersonerna under studiens gång inte redovisas offentligt 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 109). Om det finns information som går att 

koppla till en specifik intervjudeltagare måste denne godkänna detta innan 

publicering. Inför varje intervju informerades därför respondenten om studiens 

konfidentialitet och hur författarna arbetat för att stärka den. 

 

- Det är viktigt att risken för att en deltagare i en kvalitativ undersökning ska råka 

ut för negativa konsekvenser är så liten som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2014, 

s. 110). Det innebär att forskaren måste vara medveten om och överväga 

riskerna för konsekvenserna som deltagarna i studien riskerar. Samtliga 

deltagare informerades innan intervjun att deltagande var helt frivilligt och att 

det gick att hoppa över enskilda frågor. Detta för att respondenten inte skulle 

behöva uttrycka sig om något som denne inte ville. Vid analysen och 

presentationen av empirin togs också hänsyn till vad som sagts och hur det 

presenterades i studien för att inte riskera att någon av intervjupersonerna hängs 

ut och riskerar negativa konsekvenser på grund av sitt uttalande.  

 

- Forskarens roll har en stor inverkan på intervjun, respondentens prestation och 

därmed den slutgiltiga kvaliteten i undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2014, 

s. 111-112). Det är då viktigt att forskaren agerar neutralt och inte uttrycker 

några åsikter eller reagerar på något av intervjupersonens uttalanden. Under och 

i samband med intervjuerna har därför forskarna varit försiktiga med egna 

uttalanden och ageranden, detta för att inte påverka respondenternas svar.   
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3 Teoretisk referensram 

Syftet med detta kapitel är att för läsaren redogöra för tidigare forskning inom 

uppsatsens fokusområde samt lägga en grund inför den empiriska undersökningen. 

Inledningsvis beskrivs motivation och Self-determination theory och dess koppling till 

frontpersonalen. Därefter definieras handlingsfrihet och hur det kan påverka 

frontpersonalens situation. Slutligen presenteras Femfaktormodellen där olika 

personlighetsdrag beskrivs och kopplas till handlingsfrihet och Self-determination 

theory. Detta för att underlätta inför analysen och se om det finns några samband 

mellan efterfrågan på handlingsfrihet, yttre autonom motivation och olika 

personlighetsdrag. 

 

3.1 Tjänstesektorn och frontpersonal 

Tjänstesektorn är en övergripande benämning av företag som producerar tjänster där 

både privata och offentliga verksamheter agerar (Edvardsson, 2015), i denna studie 

benämns dessa företag som tjänsteföretag. Grönroos (2008, s. 44) menar att servicen 

gentemot kunden inom tjänsteföretag är extra viktig då den är en central del av 

verksamheten. Tjänster produceras och konsumeras samtidigt och för att skapa värde för 

kunden måste både de och frontpersonalen engageras och vara medskapare av tjänsten 

(Prahalad & Ramaswamy, 2004, s. 7; Jong & Vermeulen, 2003, s. 845). För att skapa 

och bibehålla förtroende hos verksamhetens kunder är därför direktkontakten med dem 

viktig (Grönroos, 2008, s. 46). Det är frontpersonalen som interagerar ansikte mot 

ansikte med kunden och har den viktigaste direktkontakten för att komma så nära dem 

som möjligt. För att resultatet i processen ska bli så lyckat det går är det viktigt att 

frontpersonalen är motiverade för att vilja göra ett så bra arbete som möjligt och agera 

serviceinriktat i interaktionen med kunderna (Bloisi et al., 2007, s. 196).  

 

3.2 Motivation och Self-determination theory 

Motivation är en psykologisk term som förklarar varför en individ agerar som den gör 

(Öhman, 2015). Teorier kring motivation försöker beskriva de bakomliggande 

orsakerna till varför vi gör saker samt varför vi hellre gör vissa saker än andra. 

Motivation är därför en viktig faktor för trivseln på arbetsplatsen. För att 

frontpersonalen ska känna att det finns en mening med det de gör och agera 

serviceinriktat i interaktionen med kunderna är det viktigt att de är motiverade (Bloisi et 

al., 2007, s. 196). En organisations framgång beror på hur motiverade de anställda är till 

att vara kreativa och utnyttja sina kunskaper för att nå de gemensamma målen (Reis och 

Peña 2001, s. 674). 

 

Inom motivationsforskningen delas ofta motivationen upp i inre- och yttre motivation. 

Med inre motivation menas den inre energi som uppkommer inom individer när de 

utövar en aktivitet eller eftersträvar ett mål för att de tycker att det är intressant eller 

roligt (Koestner & Losier, 2002, s. 101). Den inre motivationen visar sig som en 

nyfikenhet och en strävan efter utmaningar samt kompetensutveckling. Yttre motivation 

däremot är när en yttre faktor påverkar motivationen och individen känner en känsla av 

press eller krav på sig (Ryan & Deci, 2000b, s. 71; Gagné & Deci, 2005, s. 334). En 

aktivitet som utförs för att nå ett visst mål där det exempelvis handlar om en 

tävlingssituation eller att målet är att erhålla en belöning eller undvika bestraffning 

skapar en yttre motivation (Deci & Ryan, 1985, s. 56). 
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3.2.1 Bakgrund om Self-determination theory 

Cognitive Evaluation Theory (CET) är en arbetsmotivationsteori som var en av de 

framstående teorierna i organisationslitteraturen under 1970- och 1980-talet, vilken 

innebär att en individs inre motivation urholkas av yttre belöningar som är nödvändig 

för individens prestation (Sheldon et al., 2003 s. 360). Med yttre belöningar menas 

externa faktorer som är menade att påverka den aktuella individens motivation. Till 

exempel deadlines, bevakning, utvärderingar och bonusar med mera vilket minskar 

individens känsla av autonomi och självständighet enligt CET.  

 

Teorin kritiserades för att den menade att chefer och teoretiker inom området var 

tvungna att välja mellan att fokusera på att ignorera behovet av den interna 

motivationen och maximera externa belöningsfaktorer eller att främja den interna 

motivationen och minimera den externa motivationen (Gagné & Deci, 2005, s. 333). 

Edward Deci och Richard Ryan ansåg att endast skilja på inre och yttre motivation var 

för snävt och att det därför var svårt att applicera CET inom en organisatorisk kontext. 

De menade också att ingen av de dåvarande modellerna kunde applicera autonom 

motivation i en organisatorisk kontext (Gagne & Deci, 2005, s. 333). Därför arbetade 

Deci och Ryan år 1985 fram Self-determination theory (SDT). 

 

SDT är en teori som behandlar motivation och tar upp begreppen autonom motivation 

och kontrollerad motivation samt inre- och yttre motivation (Gagné & Deci, 2005, 334). 

Detta kommer förklaras vidare i kommande delkapitel. SDT är även ett begrepp som 

gör en central skillnad mellan amotivation och motivation. Ryan och Deci (2000a, s. 54) 

menar att när en individ är motiverad är denne påverkad att agera på ett visst sätt. En 

individ som inte känner någon inspiration eller vilja till att agera har en brist på 

motivation och karaktäriseras därför som amotiverad. Tvärtom när en individ känner en 

stimulans eller är aktiverad mot ett särskilt mål anses denne vara motiverad.  

 

3.2.2 Autonom motivation 

Autonomi innebär självständighet och ett autonomt arbetssätt medför inflytande över 

situationen (Robbins, Judge & Campbell 2010 s. 174). Detta innebär att individen i 

fråga självständigt kan hantera situationen, styra samt planera sitt jobb. Autonomi kan 

enligt Sheldon, Ryan och Reis (1996, s. 1271) jämföras med kompetens, där kompetens 

handlar om att säkerställa möjligheterna till att kunna nå sitt mål samtidigt som 

autonomi handlar om den upplevda känslan av att kunna påverka situationen och vägen 

fram mot målet. En ledare främjar autonomi på arbetsplatsen genom att stötta de 

anställda, visa förtroende och ge konstruktiv feedback (Sheldon et al., 2003, s. 367). 

 

Autonom motivation finns som inre motivation och yttre autonom motivation (Gagné & 

Deci, 2005, s. 333) vilket kommer att förklaras vidare i kapitel 3.2.4. Den autonoma 

motivationen innebär att en individ väljer att agera för sin egen skull, till exempel för att 

det är underhållande (Gagné & Deci, 2005, s. 333). Enligt SDT är en individs autonoma 

motivation nödvändig för ett autonomt arbetssätt, det vill säga handlingsfrihet (Ryan & 

Deci, 2000b, s. 70). Gagné och Deci (2005, s. 347) har i tidigare studier av SDT visat att 
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ledare som uppmuntrar till självständighet och inre motivation skapar arbetsmiljöer med 

kreativa, tillfredsställda och positiva medarbetare. 

 

3.2.3 Kontrollerad motivation 

Att vara kontrollerat motiverad innebär att personen agerar med en känsla av press och 

tvång till att engagera sig i uppgiften (Gagné & Deci, 2005, s. 334). Ett exempel på 

kontrollerad motivation är när en individ endast utför ett visst arbete för att chefen bett 

honom göra det, inte för att denne själv stimuleras av uppgiften. Genom att en ledare 

använder sig av yttre belöningar kan det bidra till att öka den kontrollerade 

motivationen hos de anställda. 

 

Gagné och Deci (2005, s. 340) menar att kontrollerad motivation består av extern 

reglering. Enligt Sheldon et al.(2003, s. 363) består dessa externa regleringar av 

belöningar samt bestraffningar. Den kontrollerade motivationen speglar i vilken grad 

man känner sig tvingad eller förförd av externa oförutsedda ting. Det som motiverar 

personen är att uppnå något som är åtskilt från uppgiften eller arbetet som sådant, 

exempelvis en ekonomisk belöning. Det kan även vara så att individen får en ökad 

kontrollerad motivation och arbetar hårdare när chefen ser på (Gagné & Deci, 2005, s. 

334). 

 

3.2.4 Inre och yttre motivation 

När en individ tycker att arbetsuppgiften är intressant, underhållande eller känner ett 

inneboende värde i arbetet uppstår en inre motivation (Sheldon et al., 2003 s. 359). Den 

inre motivationen består av autonom motivation och definieras som att individen själv 

motiveras av den egna viljan när de upplever att uppgiften är rolig och intressant (Gagné 

& Deci, 2005, s. 333; Sheldon et al., 2003 s. 359).  

 

Yttre motivation däremot är när en yttre faktor som till exempel handlingsfrihet och lön 

påverkar motivationen och det är extra viktigt när en inre motivation saknas (Ryan & 

Deci, 2000b, s. 71). Gagné & Deci (2005, s. 334) nämner också att yttre motivation är 

när man motiveras av externa faktorer och har en känsla av press på sig. Något som är 

en central del inom SDT och som skiljer den teorin från andra motivationsteorier är att 

den yttre motivationen kan variera i olika grad av autonomi och kontroll (Ryan & Deci, 

2000a, s. 60). Den kontrollerade motivationen är en typ av yttre motivation samtidigt 

som den yttre motivationen även kan vara autonom. Yttre autonom motivation är när 

yttre faktorer stämmer överens med individens egna värderingar och denne finner en 

inneboende glädje och vilja i att utföra uppgifterna (Ryan & Deci, 2000a, s. 60). Detta 

kan till exempel vara när individen i fråga uppskattar handlingsfrihet och själv känner 

att det är utvecklande, stimulerande och spännande. Detta innebär i praktiken att enligt 

SDT kan en yttre påverkande faktor omvandlas till en intern motivationsfaktor då den 

stämmer överens med individens egna värderingar (Gagné & Deci, 2005, s. 340).  
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Figur 3.1: Self-determination theorys sätt att se på motivation 

Figur 3.1 illustrerar skillnaden mellan hur SDT ser på inre- och yttre 

motivationsfaktorer jämfört med den traditionella synen.  Den traditionella synen delar 

in motivation i inre- och yttre motivation medan SDT:s motsvarigheter är autonom- 

respektive kontrollerad motivation. Den stora skillnaden är dock det som inom SDT 

kallas för yttre autonom motivation som uppstår när en yttre motivationsfaktor stämmer 

överens med individens egna värderingar och därmed uppfattas som en autonomt (inre) 

motiverande faktor. 

 

Enligt Gagné och Deci (2005, s. 347) har tidigare studier visat att de arbetsmiljöer som 

uppmuntrar individen till självständighet i större utsträckning än kontroll och ledare 

som uppmuntrar till inre motivation leder till positiv arbetsattityd, effektiva prestationer, 

Inre motivation Yttre motivation 
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tillfredsställelse på arbetet, organisatoriskt engagemang och psykologiskt välmående. 

Tidigare studier visar även att autonom motivation är det som ger den mest effektiva 

prestationen när det kommer till relativt komplicerade uppgifter, samtidigt som 

uppgifter som har mer vardaglig karaktär inte skiljer sig i prestation vid användande av 

autonom och kontrollerad motivation (Grolnick & Ryan, 1987, s. 897). Dock i det korta 

perspektivet kan den kontrollerade motivationen ge effektivare prestationer. Denna 

fördel är dock endast kortsiktig och är borta inom en vecka. 

 

En annan skillnad som finns är den mellan inre motivation och yttre autonom 

motivation. Koestners och Losiers (2002, s. 102) forskning har bidragit till kunskaperna 

om att inre motivation bidrar till en bättre prestation på arbetsuppgifter som är 

intressanta samtidigt som den yttre autonoma motivationen ger en bättre prestation på 

arbetsuppgifter som i sig inte är intressanta men som är viktiga och kräver disciplin eller 

beslutsamhet. 

 

I situationer som inkluderar både komplexa uppgifter som är intressanta och mindre 

komplexa uppgifter som kräver disciplin är den autonoma motivationen, en blandning 

av inre motivation och yttre autonom motivation överlägset det bästa sättet för att 

motivera de anställda till ett effektivt arbete (Gagné & Deci, 2005, s. 347). Även då ett 

arbete innehåller endast vardagliga uppgifter där den autonoma motivationen inte har 

någon fördel gentemot kontrollerad motivation angående prestationen, bidrar det till en 

högre arbetstillfredsställelse och välmående. 

 

Allt detta kan summeras som att den autonoma motivationen är att föredra i 

organisationer då även enformiga och arbeten som upplevs som tråkiga får en fördel av 

autonom motivation (Karasek & Theorell, 1990, s. 229-230). Detta i form av 

arbetstillfredsställelse och individens ökade välmående vilket sannolikt kommer att ge 

en lägre sjukfrånvaro och lägre personalomsättning. 

 

3.2.5 Kritik mot SDT 

Kritik mot SDT handlar om teorins antagande om att alla efterfrågar personlig 

utveckling. Sheldon et al. (2003, s. 358) menar att det inte alls är säkert att alla 

eftersträvar personlig utveckling och autonomi. Det kan mycket väl vara så att vissa 

individer istället är nöjda med att ha ett arbete med tydliga riktlinjer och instruktioner 

som de sedan följer utan att behöva anstränga sig och sträva efter utveckling. Sheldon et 

al. (2003, s. 384) riktar också kritik mot modellens påstående att den även är applicerbar 

i arbetsmiljöer där de anställdas uppgifter och riktlinjer är standardiserade. Där SDT 

menar att autonom motivation medför att det anställda känner ett större värde i sina 

arbetsuppgifter. 

 

3.3 Handlingsfrihet 

Under första halvan av 1900-talet ansågs ledaren vara den kompetente som visste vad 

som var effektivast i olika situationer (Bartol, Tein, Matthews, Sharma, Ritson & Scott-

Ladd, 2007, s. 15). Arbetarna under ledaren sågs som ett redskap som denne använde i 

företaget. Ledarens syfte var då att organisera de anställda och kontrollera dem så att 

allt gick som det var tänkt (Bartol et al., 2007, s. 15). Ett flertal framträdande 

management-teoretiker som exempelvis Chris Argyris (1957), Douglas McGregor 
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(1960) och Rensis Likert (1961) började under 1950- och 1960-talet att efterfråga mer 

demokratiska och deltagande former av bolagsstyrning (Potterfield, 1999, s. 1). Dessa 

teoretiker kritiserade de hierarkiska och auktoritära metoder som på den tiden användes 

inom företag och argumenterade för större autonomi och ökat deltagande i 

beslutsfattandet för företagens anställda. Mer och mer började sedan handlingsfrihet 

uppmärksammas på arbetsplatsen där ledarens huvudsakliga ansvar istället blev att 

coacha och vägleda medarbetarna (Prasad & Eylon, 2001, s. 6). Handlingsfrihet på 

arbetsplatsen innebär att de anställda ges möjligheter att fatta egna beslut när det gäller 

deras arbetsuppgifter (Smith, 2012, s. 3). Även om handlingsfrihet är ett gammalt 

begrepp menar Grönroos (2008, s. 219) att det operativa beslutsfattande fortfarande 

måste decentraliseras i framförallt tjänsteföretag för att ge mer befogenheter till 

frontpersonalen. Detta för att utnyttja deras kompetens till att ta strategiska beslut i 

kundmötet. 

 

3.3.1 Handlingsfrihet och befogenhet att fatta beslut 

Handlingsfrihet är ett viktigt verktyg för att optimera frontpersonalens möjligheter till 

att agera effektivt och serviceinriktat i interaktionen med kunderna (Corsun & Enz, 

1999, s. 207). Grönroos (2008, s. 382) definierar handlingsfrihet som, ”Att ge anställda 

befogenhet att själva fatta beslut och agera efter eget huvud i problematiska 

situationer”. Conger och Canungo (1998, s. 474) förklarar handlingsfrihet som ett 

tillstånd som får de anställda att uppleva känslan av att de är kunniga och har kontroll 

över situationen. Samtidigt bidrar det även till att personalen tar egna initiativ och 

känner att de har ett meningsfullt uppdrag.  

 

För att frontpersonalen ska vilja göra ett så bra arbete som möjligt och agera 

serviceinriktat i interaktionen med kunderna är det viktigt att de är motiverade (Bloisi et 

al., 2007, s. 196). Företagen måste då se vikten av att motivera sin frontpersonal och ge 

dem den handlingsfrihet de behöver för att kunna vara aktiva i kundmötet och leverera 

en bra service gentemot kunderna. Grönroos (2008, s. 219) menar att anställda bör 

utbildas och uppmuntras i att avläsa olika sorters kundkontakter för att sedan använda 

sitt omdöme för att kunna lösa problem och hantera situationer som uppstår när 

standardrutinerna inte räcker till. Handlingsfrihet hos frontpersonalen kan då leda till 

ökad arbetstillfredsställelse som i sin tur leder till ökad motivation och bättre 

arbetsprestation (Grönroos, 2008, s. 384). Första steget till att ge frontpersonalen 

handlingsfrihet är att ge dem de befogenheter, ansvar och uppmuntran de behöver för att 

identifiera, bry sig om och agera efter kundernas behov (Kotler & Armstrong, 2009 s. 

273).  

 

Enligt Grönroos (2008, s. 219) har tjänster utmärkande särdrag som att produktion och 

konsumtion inte går att skiljas åt samt förmågan till att rätta till misstag och fel vid 

klagomålshantering (eng: service recovery). Detta medför att beslut angående hur 

tjänsteverksamheten bör fungera måste tas så nära gränssnittet mellan kunden och 

organisationen som möjligt.  Det mest optimala är när personalen som kommer i 

direktkontakt med kunderna har befogenheten att fatta omedelbara beslut. Annars 

utnyttjas inte tillfället av klagomålshantering och försäljning på ett effektivt sätt och 

sköts inte detta kommer tjänstekvaliteten snabbt att sjunka (Grönroos, 2008, s. 219).  
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Det finns många olika verktyg för att hantera och implementera handlingsfrihet hos 

personalen, till exempel feedback, vidareutbildning, belöningar med mera (Bowen & 

Lawler, 1995, s. 76). Många program för att implementera handlingsfrihet misslyckas 

dock för att ledaren fokuserar för mycket på befogenheter och fritt handlingsutrymme 

utan att förmedla den information, kunskap och de belöningar som krävs. Resultatet kan 

då bli att frontpersonalen har de befogenheter som krävs för att uppfylla kundernas 

förväntningar men är inte tränade för att bemöta dem på rätt sätt. För att 

handlingsfriheten ska fungera effektivt måste företaget därför vara bättre på att förmedla 

information, utbilda frontpersonalen och ge feedback. Detta för att frontpersonalen inte 

bara ska ha de befogenheter som krävs utan även den kompetens de behöver för att 

hantera situationen (Bowen & Lawler, 1995, s. 76). Bowen och Lawler (1995, s. 77) 

menar också att tjänsteföretag borde ge frontpersonalen belöningar efter hur effektivt de 

använder sig av kunskap och befogenheter för att bemöta kundernas förväntningar på ett 

service-inriktat sätt.  

 

Man kan självklart inte kräva att frontpersonalen på ett tjänsteföretag, till exempel 

bankanställda ska ha svaren på alla problem och frågor som kan uppstå i interaktionen 

med kunderna (Grönroos, 2008, s. 219). Men i dessa fall bör de ha förtroende och 

befogenheten att lösa problemet genom exempelvis möjlighet till experthjälp och 

support från huvudkontoret. Att ge frontpersonalen handlingsfrihet krävs för att de 

effektivt ska kunna hjälpa kunderna och känna förtroende och meningsfullhet, vilket i 

sin tur ökar deras motivation. Brist på handlingsfrihet, det vill säga en arbetsplats med 

strikta regler som inte lämnar något till att handla självständigt och kreativt lösa de 

problem som uppstår i vardagen kan istället leda till sjunkande motivation hos 

frontpersonalen (Grönroos, 2008, s. 219). 

 

3.3.2 För och nackdelar med handlingsfrihet 

En förutsättning för att kunna ge personalen en ökad handlingsfrihet är att kontinuerligt 

arbeta ledning och anställda sinsemellan för att få förtroendefulla relationer (Khan, 

1997, s. 44). 

 

De fördelar som frontpersonalen får av handlingsfrihet enligt Bowen och Lawler (1992, 

s. 158-159) är: 

 

- Frontpersonalen har en direktkontakt med kunderna och har därmed möjlighet 

att agera snabbt och tillmötesgående.  

 

- Åt missnöjda kunder sker en snabbare respons i klagomålshanteringen. 

 

- De anställda kan få en högre självtillfredsställelse och arbetstillfredsställelse. 

 

- Handlingsfrihet kan medföra att frontpersonalen känner en starkare 

motivation av att utföra sina arbetsuppgifter. Detta leder till ett bättre 

bemötande av kunderna. 

 

Att ge personalen handlingsfrihet innebär bland annat att de får befogenhet att i 

problematiska situationer själva komma fram till och fatta egna beslut. Det finns dock 

förmodligen gränser för hur mycket befogenheter som är lämpligt att delegera och det är 
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viktigt att bestämma och avgränsa dessa befogenheter (Bowen & Lawler, 1995, s. 83-

84). Vissa situationer kräver att beslut tas på högre nivå och det är ledningens uppgift 

att sätta gränserna för personalens handlingsfrihet. Det kan vara svårt för ledare att 

avgöra hur mycket handlingsutrymme som är lämpligt samtidigt som det kan vara svårt 

att få frontpersonalen att känna sig delaktiga när beslut tas på en mycket högre nivå, 

dessutom riskerar det att leda till negativa konsekvenser om det hanteras på fel sätt 

(Argyris, 1998, s. 196-197). 

 

Argyris (1998, s. 98) menar att olika förändringsprogram som har som mål att ge 

personalen större handlingsfrihet består av interna motsägelser som resulterar i att 

personalens motivation får negativa effekter. Företagsledare både medvetet och 

omedvetet fortsätter att följa de traditionella styrsystemen med standardiserade 

processer som styr personalens handlande även om de säger sig arbeta mot större 

handlingsfrihet. För att på ett framgångsrikt sätt skapa handlingsfrihet för personalen 

måste ledningen helhjärtat gå in för det och ge stöd (Argyris, 1998, s. 98). 

 

Det är inte passande att ge alla i personalen handlingsfrihet eftersom inte alla vill axla 

det ansvar som följer med handlingsfriheten (Grönroos, 2008, s. 385). Vissa personer 

efterfrågar tydliga riktlinjer för hur saker och ting ska skötas och vill inte ta egna beslut 

(Bowen & Lawler, 1992, s. 164-165). Dessa personer riskerar att bli missnöjda, 

stressade och istället tappa motivation om de blir påtvingade handlingsfrihet. Samtidigt 

finns alltid risken med handlingsfrihet att anställd misstolkar sina befogenheter och tar 

beslut utöver dessa eller att de tar felaktiga beslut inom sitt handlingsområde (Bowen & 

Lawler, 1992, s. 162). 

 

3.4 Femfaktormodellen 

En faktor som skulle kunna påverka om personalen klarar av, är intresserade av och 

motiveras av arbetsuppgifter med mycket eller lite handlingsfrihet är deras 

personligheter. Därför använder sig studien av Femfaktormodellen (eng: Big five factor 

model) som är en modell för att identifiera olika personlighetsdrag (Goldberg, 1993, s. 

27). Detta för att underlätta inför analysen för att se om det finns några samband mellan 

respondenternas personlighetsdrag och deras efterfrågan på handlingsfrihet samt hur 

deras motivation påverkas av den. Personlighet kan definieras som ett antal egenskaper 

som påverkar en individs tankar och agerande relativt stabilt över tid i dennes olika 

livssituationer (Aronsson et al., 2012, s. 365). Detta sätt att se på personlighet är en del 

av trait–perspektivet (karaktärsdrag) och det är det dominerande sättet att se på 

personlighet inom rekryteringsområdet. Det som är huvudtanken med teorier inom detta 

område är att individer har ett antal olika personligheter och att dessa individer har olika 

mycket eller lite av de karaktärsdragen (Aronsson et al., 2012, s. 366).  

 

Sambandet mellan beteende på arbetsplatsen och olika personlighetsdrag är skiftande 

starka och en del personlighetsdrag har visat sig ge större påverkan till framgång på 

arbetsplatsen än andra (Aronsson et al., 2012, s. 368). Det finns inte en typ av 

personlighetsdrag som passar på alla typer av arbeten utan olika arbetsplatser efterfrågar 

individer med olika personlighetsdrag (Aronsson et al., 2012, s. 369). I en given och 

likadan situation finns det individer som alltid agerar lugnt och behärskat medan andra 

individer i denna situation har en tendens till att agera obehärskat och ogenomtänkt 

(Aronsson et al., 2012, s. 365-366). Denna uppsats har teorier om handlingsfrihet och 

SDT som huvudgrund. Genom att Femfaktormodellen (FFM) har valts ut som en 
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kompletterande teori och verktyg till insamling av empiri och analys ger det en djupare 

förståelse och förklaring till varför sambandet de två teorierna emellan blir som det blir 

hos frontpersonal på tjänsteföretag. Kort förklarat är FFM en empirisk generalisering 

om samvariationen av personlighetsdrag (McCrae & Costa, 2008, s. 159). Med andra 

ord studeras det genom denna modell sambandet mellan de olika personlighetsdragen 

för att kunna förstå hur de förhåller sig till varandra. De drag som visar en stor 

samvariation kommer från samma faktor. 

 

FFM är dock inte en teori som förklarar en individs hela personlighet utan teorin 

behandlar de grundläggande principerna i teori om personlighetsdrag (McCrae & Costa, 

2008, s. 160). Det vill säga att individer kan karaktäriseras i termer av relativt bestående 

mönster av tankar, känslor och handlingar samt att egenskaper kan bedömas kvantitativt 

och så vidare. Mycket av det som psykologer dock menar med uttrycket personlighet 

sammanfattas med FFM och modellen har varit till stor nytta för området genom att 

integrera och systematisera olika uppfattningar och mått (McCrae & Costa, 2008, s. 

159). 

 

FFM består av fem olika personlighetsdrag: utåtriktning (eng: extraversion), vänlighet 

(eng: agreeableness), målmedvetenhet (eng: conscientiousness), neuroticism (eng: 

neuroticism) samt öppenhet (eng: openness) (McCrae & Costa, 2008, s. 159). En person 

med utåtriktade personlighetsdrag är bland annat utåtriktad, social, påstridig, pratglad, 

energisk och entusiastisk (McCrae & John, 1992, s. 178). En del av karaktärsdragen 

som ingår i faktorn vänlighet är att vara sympatisk, förlåtande, generös, älskvärd och 

tillitsfull. Med målmedvetenhet innebär bland annat att vara plikttrogen, samvetsgrann, 

effektiv, organiserad, pålitlig, ambitiös, uthållig, stresstålig, noggrann och ansvarsfull. I 

neuroticism ingår bland annat att vara neurotisk, ängslig, orolig, spänd, labil och att 

tycka synd om sig själv (McCrae & John, 1992, s. 179). De personlighetsdrag som 

kategorin öppenhet innehåller är bland annat att vara öppen för nya erfarenheter, 

nyfiken, konstnärlig, fantasifull och kreativ. 

 

Faktor 

 

Personlighetsdrag 

Utåtriktning  

(Extraversion) 

Utåtriktad, social, påstridig, pratglad, energisk, 

entusiastisk 

Vänlighet  

(Agreeableness) 

Sympatisk, förlåtande, generös, älskvärd, tillitsfull 

 

Målmedvetenhet 

(Conscientiousness) 

Plikttrogen, samvetsgrann, effektiv, organiserad, 

pålitlig, ansvarsfull, ambitiös, uthållig, stresstålig, 

noggrann 

Neuroticism 

 (Neuroticism) 

Neurotisk, ängslig, orolig, spänd, labil, tycka synd om 

sig själv 

Öppenhet 

 (Openness) 

Öppen för nya erfarenheter, nyfiken, konstnärlig, 

fantasifull, kreativ  

 

Tabell 3.2: Femfaktormodellen 

 

För att underlätta vid analysen av intervjuerna har personlighetsdragen målmedvetenhet 

och öppenhet valts ut som verktyg (Se figur 3.3 nedan). Detta då dessa har 
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karaktärsdrag som är kopplade till framförallt handlingsfrihet. Med målmedvetenhet kan 

exempelvis individernas karaktärsdrag att vara ansvarsfulla, pålitliga, organiserade och 

ambitiösa ha en stor påverkan på deras åsikter kring samt huruvida de efterfrågar 

handlingsfrihet eller inte. Handlingsfrihet karaktäriseras av delegerat ansvar samt 

befogenheter och personer med personlighetsdraget målmedvetenhet som ser sig själva 

som ansvarsfulla, pålitliga, organiserade och ambitiösa skulle kunna ha sambandet att 

de även förespråkar och efterfrågar en högre grad av handlingsfrihet. Samtidigt har 

personer med personlighetsdraget öppenhet karaktärsdrag som öppen för nya 

erfarenheter, nyfiken och fantasifull, vilka också kan kopplas till handlingsfrihet som 

främjar kreativitet.  

 

Målmedvetenhet 

(Conscientiousness) 

Plikttrogen, samvetsgrann, effektiv, organiserad, 

pålitlig, ansvarsfull, ambitiös, uthållig, stresstålig, 

noggrann 

Öppenhet 

 (Openness) 

Öppen för nya erfarenheter, nyfiken, konstnärlig, 

fantasifull, kreativ 

 

Tabell 3.3: De utvalda personlighetsdragen 

 

En avgörande faktor till om handlingsfrihet främjar yttre autonom motivation eller inte 

är om personen i fråga själv finner en inneboende vilja och glädje av det. Detta eftersom 

yttre autonom motivation kännetecknas av just individens egna värderingar. Därför kan 

det vara viktigt att ta hänsyn till individens egna tankar, värderingar och inställning till 

handlingsfriheten. Detta medför att dessa personlighetsdrag kan vara till stor nytta för 

studien. Genom att se samband mellan respondenternas personlighetsdrag kan detta 

även visa på ett samband mellan deras inställning till handlingsfrihet och dess effekt på 

deras yttre autonoma motivation. 

 

3.5 Sammanfattning 

I arbetslivet är det viktigt med motiverade arbetare både för deras eget välmående och 

prestationen i arbetet. Ett verktyg för chefer att påverka motivationen är handlingsfrihet. 

Frågan är dock hur motivationen påverkas och vilken typ av motivation som påverkas. 

För att ta reda på detta används SDT som är en av de största teorierna för att beskriva 

motivation där det framförallt är den yttre autonoma motivationen som blir intressant. 

Den nuvarande forskningen kring detta är begränsad och den här studien ämnar att 

undersöka och bidra med mer kunskap och förståelse kring dessa områden. För att på ett 

djupare plan kunna utvärdera varför respondenterna påverkas som de gör i sin 

motivation av handlingsfrihet används Femfaktormodellen i denna studie. De två 

faktorerna målmedvetenhet och öppenhet har noggrant valts ut av författarna på grund 

av dess relevans och är de faktorer som utvärderas vid insamling av data och analys. 

 

  



22 

 

4 Praktisk metod 

Syftet med detta kapitel är att tydliggöra för läsaren hur datainsamlingen gått till samt 

de resonemang och tankar som finns bakom. Inledningsvis förklaras valet av praktisk 

metod för att sedan redogöra för konstruktion av intervjumall samt genomförandet av 

intervjuerna. Avslutningsvis beskrivs hur insamlad data behandlats, redovisats och 

bearbetats inför kommande analys. 

 

4.1 Urval och access 

Denna studie ämnar att undersöka hur handlingsfrihet påverkar frontpersonalens 

upplevda yttre autonoma motivation inom tjänsteföretag. Respondenterna utgörs därför 

av frontpersonal inom bankbranschen. Då en tjänst produceras och konsumeras 

samtidigt samt direkt i interaktionen mellan kunderna och frontpersonalen blir servicen 

gentemot kunderna extra viktig (Prahalad & Ramaswamy, 2004, s. 7; Jong & 

Vermeulen, 2003, s. 845). Det är därför väsentligt att frontpersonalen har rätt verktyg 

för att bemöta kunderna på rätt sätt samtidigt som de också är motiverade till det. 

Eftersom handlingsfrihet handlar om att de anställda utbildas och uppmuntras till att ta 

egna initiativ gentemot kunder är det naturligt att det är frontpersonalen som väljs ut 

som respondenter. Då delar av kontakten med kunderna inom banksektorn i dag sker via 

internet och telefon är denna studie inriktad mot den del av bankbranschen där 

interaktion med kunden ansikte mot ansikte fortfarande är en central del. Detta för att 

lättare kunna studera frontpersonalens handlingsfrihet. Den typ av frontpersonal som 

denna studie ämnar att undersöker på bank är kundtjänstpersonalen, detta då deras 

huvudsakliga uppgift består i att träffa kunder (Karriärguiden.se, 2014). Många 

interaktioner mellan kunder och kundtjänstpersonalen sker dessutom oanmält och det är 

då viktigt att frontpersonalen har de befogenheter som krävs för att möta kundernas 

förväntningar. 

 

De företag som valdes ut för insamlandet av data är Handelsbanken, Swedbank, SEB 

samt Länsförsäkringar Bank. Dessa företag är alla bland de fem största bankerna i 

Sverige och anses därför väl representera marknaden då de fem största bankerna totalt 

har över 70 procent av marknadsandelarna (Svenska Bankföreningen, 2015; Hammar, 

2015). Företagen kontaktades via e-post eller telefon för att få godkännande att 

genomföra intervjuer samt stämma av datum och tid för dessa. Även Nordea 

kontaktades men de uppgav att de anställda redan hade så mycket att göra och ville 

därför inte ställa upp på intervjuer. När författarna fått kontakt med företagen slumpades 

respondenterna fram ur ett urval som bestod av samtliga kundtjänstmedarbetare inom 

respektive kontor. Detta för att minska risken att få ett urval som inte ger en bra bild av 

populationen. Om exempelvis cheferna själva hade fått välja ut vilka som skulle delta på 

intervjuerna finns risken att de skulle kunna välja ut respondenter som de tror skulle 

svara efter vad de själva anser är lämpligast. Eftersom handlingsfrihet handlar om 

ledarskap kan det vara en känslig fråga för cheferna och då finns det en risk att de 

medvetet påverkar urvalet. Därmed minskar risken att inte få den rätta bilden av vad 

respondenterna egentligen anser kring det aktuella ämnet om vi istället slumpar fram 

respondenterna. 

 

Syftet med undersökningen är att skapa en djupare förståelse för hur handlingsfrihet 

påverkar frontpersonalens upplevda yttre autonoma motivation inom tjänsteföretag. 

Urvalet av respondenter gjordes därför systematiskt och baseras på kriterier utformade 



23 

 

för att säkerställa variationsbredden inför intervjuerna och undvika respondenter som 

inte anses relevanta för undersökningen. Dessa kriterier är viktiga eftersom de ligger till 

grund för urvalet av respondenter (Holme & Krohn Solvang, 1997, s. 101). Om urvalet 

består av fel personer blir det insamlade materialet oanvändbart för det problem som 

undersöks.  Eftersom syftet med kvalitativa studier är att få en djupare förståelse medför 

det att urvalet görs systematiskt utifrån den förförståelse och de teorier som finns 

(Holme & Krohn Solvang, 1997, s. 101). 

 

 

De kriterier som användes vid urvalet av respondenter är: 

 

- Respondenten ska tillhöra en av de fem största bankerna:  

Detta för att de representerar marknaden väl och att skillnaden mellan 

arbetsplatserna inte ska skilja för mycket vad gäller arbetsuppgifter. 

 

- Respondenten ska vara tillgänglig i Västerbotten: 

Undersökningen görs av praktiska skäl i Västerbotten och det är viktigt att 

respondenten finns tillgänglig för intervjuer ansikte mot ansikte och inte via 

telefon eller motsvarande. Detta för att kunna läsa av dennes reaktioner i form av 

kroppsspråk och ansiktsuttryck med mera. 

 

- Respondenten ska arbeta inom kundtjänst: 

Den typ av frontpersonal som denna studie ämnar att undersöka på bank är 

kundtjänstpersonalen. Detta då deras huvudsakliga uppgift består i att träffa 

kunder. Många interaktioner mellan kunder och kundtjänstpersonalen sker 

dessutom oanmält och det är då viktigt att frontpersonalen har rätt 

förutsättningar för att möta kundernas förväntningar. 

 

För att veta hur många intervjuer som krävdes innan det ansågs som tillräcklig grund för 

det empiriska materialet eftersträvade författarna teoretisk mättnad. Teoretisk mättnad 

uppnås när ytterligare en intervju inte längre tillför ny information till studien, då syns 

ett mönster i respondenternas svar och ytterligare material bidrar inte med någon 

ytterligare kunskap (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 156). Enligt Holme och Krohn 

Solvang (1997, s. 100) används det av forskare för att avgöra när den insamlade 

datamängden är tillräcklig. Det är svårt att i förväg veta hur många intervjuer som krävs 

innan det insamlade teoretiska materialet kan anses ge en mättnad (Bryman & Nilsson, 

2011, s. 436). I denna studie ansågs därför tillräckligt antal intervjuer uppnått när 

respondenterna började ge snarlika svar, vilket uppnåddes efter elva intervjuer. 

 

4.2 Intervjuförfarande 

4.2.1 Utformning av intervjumall 

Valet att använda en semistrukturerad intervjumetod gjordes för att inte bli helt 

begränsad till bestämda frågor men för att ändå ha en mall att förhålla sig till. I en 

semistrukturerad intervju får intervjuarna möjligheten att ställa följdfrågor och be 

respondenten att utveckla sina svar för att få en bättre och djupare förståelse (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 172).  
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Eftersom denna studie använder sig av semistrukturerade intervjuer är konstruktionen 

av intervjumall ett viktigt moment. Frågorna är formulerad för att vara korta, koncisa 

samt tydliga för att de ska vara lätta för respondenterna att förstå samt att alla 

respondenter ska uppfatta dem på samma sätt. Kvale och Brinkmann (2014, s. 176) 

menar att detta är en central del i en kvalitativ intervju för att undvika missförstånd som 

i slutändan kan leda till missvisande resultat. Intervjumallen fungerar som ett manus för 

intervjuaren och innehåller de ämnen som ska täckas, alternativt färdigformulerade 

frågor. Forskaren kan därefter anpassa intervjun efter specifik situation och respondent 

samt ställa följdfrågor eller be intervjupersonen att utveckla sina svar (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 172). Detta för att få ett djup i svaren och för att få fram 

respondentens åsikter samt ståndpunkter. För att få en djupare förståelse i frågorna och 

inte missa viktig information uppmanades respondenterna att exemplifiera och utveckla 

sina svar i de fall vi inte förstod eller upplevde att det fanns mer att säga. Frågorna är 

även formulerade så att de har öppna svarsmöjligheter för att få så ärliga och utvecklade 

svar som möjligt. Vidare ger det respondenten frihet att välja hur denne vill svara och 

hjälper intervjuaren att komma närmare intervjupersonen och dennes ståndpunkter och 

upplevelser (Bryman & Bell, 2013, s. 261-262).  

 

Intervjun inleddes med en orientering för respondenten där författarna presenterade sig 

själva, informerade om intervjuns syfte och tillvägagångssätt med mera (se Bilaga 1). 

Kvale och Brinkmann (2914, s. 170) menar att detta är viktigt för att respondenterna ska 

känna sig trygga och väl informerade om vad det är de ställer upp på samtidigt som 

information utöver detta bör vänta tills intervjun är över. Innan intervjun började 

informerades respondenterna även om att allt som sägs under intervjun kommer att 

behandlas konfidentiellt och de åtgärder som vidtagits för att säkerställa det. Detta för 

att intervjupersonen ska kunna slappna av och inte behöva oroa sig för vad andra tycker 

om dennes åsikter. Deltagaren meddelades även att hela intervjun och samtliga frågor är 

helt frivilliga och att denne, när som helst, hade möjligheten att avsluta och gå därifrån 

eller hoppa över frågor.  

 

Frågorna i intervjumallen bygger på studiens syfte samt problem och är sedan indelade i 

olika kategorier beroende på vilket ämne de behandlar, se bilaga 1. Intervjufrågorna 

inleddes med två allmänna frågor om erfarenhet och om respondenten kunde berätta om 

sitt arbete för att skapa en bild av personen och dennes arbetssituation. Mallen fortsätter 

sedan med fråga tre till sex som är allmänna frågor kring motivation för att ta reda på 

vad respondenterna motiverades av på arbetsplatsen. Fråga 17 till 18 behandlade också 

motivation även om de dessutom berörde handlingsfrihet. För att se om det fanns något 

samband med de valda personlighetsdragen öppenhet samt målmedvetenhet och 

handlingsfrihetens inverkan på autonom motivation ställdes även några frågor om dessa. 

För att tyda detta jämfördes respondentens svar sedan med de typiska indikationerna för 

de olika personlighetsdragen som tagits upp i Femfaktormodellen. Där användes 

framförallt fråga sju till nio men även andra frågor som egentligen var avsedda för andra 

delar gav relevant information om personlighetsdragen. 

 

Den största tyngden i intervjumallen låg sedan på frågor kopplade till handlingsfrihet. 

Dessa frågor var nummer tio till 24 som alla mer eller mindre var kopplade till 

handlingsfrihet. Syftet med dessa var att undersöka hur mycket handlingsfrihet 

respondenterna har idag samt vilken grad av handlingsfrihet de efterfrågar och ansåg 

vara nyttig. Här ställdes många följdfrågor allmänt kring motivation och även om det 

var den autonoma- eller den kontrollerade motivationen som var den största drivkraften. 
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Som ett komplement till den inledande orienteringen avrundades intervjun med att 

intervjuaren tog upp några av de viktigaste lärdomarna för att sedan fråga respondenten 

om denne hade något mer att tillägga. Detta är något som bör användas som en 

uppföljning efter intervjun för att avrunda och stämma av med respondenten vad som 

sagts (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 170-171). Det ger även respondenten en möjlighet 

att tillägga eller utveckla om det är något som denne funderat på under intervjun. 

 

För att säkerställa kvaliteten i intervjumallen har författarna förutom att ha tydliga och 

relevanta frågor även aktivt arbetat för att undvika ledande frågor. Om en fråga på 

grund av sin formulering påverkar respondenternas svar är det en ledande fråga vilket 

också förmodligen är det mest uppmärksammaste problemet inom intervjukvalitet 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 213-214). Om respondenterna påverkas av frågornas 

formulering leder detta till att svaren blir vinklade och medför att det empiriska 

underlaget kan bygga på en felaktig grund (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 213-214). 

Under intervjuerna användes även tystnad mellan frågorna aktivt som en taktik för att 

ge respondenten tillfälle att reflektera över vad denne sagt och sedan själv utveckla med 

ytterligare betydelsefull information. Detta menar Kvale och Brinkmann (2014, s. 177) 

är ett exempel på hur intervjuaren kan få respondenten att själv tänka efter och ge denne 

en möjlighet att svara så utförligt som möjligt. 

 

4.2.2 Genomförande av intervjuer 

För att respondenten skulle känna sig bekväm började författarna intervjuerna med att 

kort informera om dem själva och vad intervjun handlade om. Detta för att respondenten 

skulle få en chans att bilda sig en uppfattning av författarna innan intervjun startade för 

att undvika att den skulle begränsas av att respondenten kände sig osäker eller liknande. 

Patel och Davidsson (2011, s. 82) menar att se till att respondenten inte blir begränsad 

på grund av att denne känner sig osäker är en av intervjuarens viktigaste roller. Därmed 

är det väsentligt att skapa en bekväm och avspänd atmosfär för respondenten. Samtliga 

intervjuer genomfördes därför i en lugn miljö där intervjun kunde fortskrida ostört för 

att respondenten skulle få tänka i lugn och ro och minska risken för exempelvis stress 

och att bli avbruten. Under en intervju blev respondenten dock avbruten av att en 

kollega kom in och hämtade sin väska samt att samma person kom in senare för att 

fråga om hjälp. Dessa avbrott blev korta och vi valde att göra en kort sammanfattning 

över det sista som sagts innan avbrotten för att sedan fortsätta intervjun som vanligt. För 

att minska risken att intervjupersonen skulle bli begränsad av oro för att bli framställd 

felaktigt erbjöds samtliga respondenter möjligheten att få läsa igenom transkriberingen 

samt även ta del av det fullständiga arbetet när det var klart. 

 

Den personliga relationen som uppstår mellan respondenten och intervjuaren påverkar 

resultatet då en god relation och avslappnad stämning främjar utförliga och ärliga svar 

(Patel & Davidsson, 2011, s. 75). Det är också viktigt att respondenten känner att denne 

har intervjuarens uppmärksamhet och är viktig (Olsson & Sörensen, 2011, s. 132). Detta 

då det är lätt att väcka en försvarsattityd hos intervjupersonen om denne upplever att 

intervjuaren dömer eller kritiserar honom. Det kan bland annat ske genom att höja 

ögonbrynet av förvåning eller en omedveten rynkning av pannan som kan tolkas 

dömande av respondenten. Risken finns då att denne agerar i försvarsställning under 

resten av intervjun (Paten & Davidsson, 2011, s. 75). För att undvika denna risk tänkte 

intervjuarna noggrant på att anpassa språk efter situation, att hela tiden försöka visa hur 
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viktiga intervjupersonerna var för dem och att de var intresserade av respondenterna 

samt tacksamma för att de ställt upp. För att förbättra intervjuarnas prestation 

genomfördes en testintervju på förhand, dels för att se hur frågorna fungerade och 

upplevdes men även för att författarna skulle få träna på att intervjua då de har lite 

erfarenheter av det sedan tidigare. 

 

För att få ut så mycket som möjligt av varje enskild intervju gjordes dessa direkt vid 

fysiskt möte och inte via till exempel telefon eller Skype. Detta för att få en så bra bild 

som möjligt över respondentens svar och reaktioner på frågorna. I ett möte ansikte mot 

ansikte skapades de bästa förutsättningarna för att förutom de verbala svaren även läsa 

av kroppsspråk och ansiktsuttryck. Syftet med det var att undvika misstolkningar och 

lättare kunna utläsa om respondenten till exempel inte förstår frågan eller känner sig 

obekväm via kroppsspråk, ögonrörelser med mera. Jacobsen (2002, s. 161) styrker detta 

och menar att fysiska möten är mest passande för att få en personlig kontakt som 

möjliggör och underlättar för intervjuaren att ta upp känsliga ämnen.  

 

För att undvika påverkan på respondenternas svar så mycket som möjligt valde 

intervjuarna att inte gå in på handlingsfrihet och SDT när de berättade vad intervjun 

skulle handla om. Istället förklarade de att intervjun behandlar de anställdas motivation 

samt vad den påverkas av. Detta stärks av Olsson och Sörensen (2001, s. 80) som menar 

att det är viktigt att inte påverka respondenternas svar för att forskningens resultat ska 

bli trovärdigt. Det informerades även tydligt att respondenternas namn inte används i 

uppsatsen och att alla frågor var frivilliga att svara på. Detta för att respondenterna 

skulle våga svara så ärligt som möjligt och inte begränsas av rädslan för att andra ska 

kunna läsa dennes åsikter. Av respekt för respondenternas integritet tillfrågades 

samtliga om det var okej för dem att intervjuerna spelades in för att underlätta analysen 

av datamaterialet, samtliga gav sitt medgivande. Som en extra åtgärd för att minska 

risken att påverka respondenternas svar visades inte intervjumallen för den intervjuade 

på förhand. En viktig orsak till detta var för att intervjupersonen inte skulle veta vilket 

upplägg som var planerat samt vad författarna ville få ut av intervjun och forma sina 

svar därefter. På så vis har risken för att påverka respondenterna på förhand minskats. 

 

Under intervjuerna delades ansvarsuppgifter upp mellan intervjuarna för att det skulle 

gå så smidigt som möjligt under processens gång samt att intervjuerna skulle bli så 

givande som möjligt. En av författarna skötte intervjuandet genom att ställa frågor och 

observera respondenten medan den andra skötte inspelningen och tog korta 

minnesanteckningar under intervjun. Intervjuaren med den mer passiva rollen kunde 

istället fokusera på att lyssna och ställa kompletterande frågor och verka för att få ut så 

mycket som möjligt av intervjuerna och minska risken för att missa något viktigt. I 

överlag upplevdes intervjuerna avspända och flöt på bra. Dock var det lite nervöst för 

intervjuarna i början då ingen av författarna var van vid det sedan innan. Testintervjun 

tog dock bort det mesta av den känslan och var till stor hjälp för de kommande 

intervjuerna. En av respondenterna upplevdes också väldigt nervös i början och 

påpekade dessutom det själv flera gånger innan intervjun startade, men när den väl var 

igång flöt det dock på bra. Intervjuerna tog ungefär 35- till 45 minuter att genomföra. 

Tidsåtgången var inget primärt fokus utan det viktigaste var att respondenten kunde ta 

den tid den behövde för att besvara frågorna på ett utförligt sätt vilket de informerades 

om.  
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4.3 Bearbetning och analys av insamlad data 

4.3.1 Inspelning och transkribering 

För att underlätta inför analys samt bearbetning spelades samtliga intervjuer in och 

transkriberades. Eftersom intervjuerna spelades in behövdes inte fokus läggas på att 

anteckna under intervjuernas gång utan huvudfokus låg på att lyssna och observera 

respondentens reaktioner och agerande. Detta menar Bryman och Bell (2013 s. 489-

490) är bra för att kunna fokusera på respondenten under intervjun och inte behöva 

tänka på vad som ska skrivas ner.  

 

Efter att insamlingen av datamaterialet var slutfört transkriberades samtliga intervjuer. 

Att transkribera en intervju är en tidskrävande process som innebär att ordagrant skriva 

ner allt som sägs under intervjun (Bryman & Bell, 2013, s. 493). Vid transkriberingen 

finns möjligheten att välja att antingen omvandla allt till text eller endast det som 

upplevs vara relevant för arbetets utgång. För att inte riskera att missa något viktigt 

valde författarna att skriva ner allt som exempelvis skratt, om intervjupersonen tvekar, 

betydelselösa ord som, ”ööh” eller motsvarande. Transkribering av intervjun är viktigt 

för vidare bearbetning och analys då det blir lättare för forskaren att gå tillbaka till 

intervjuerna och kunna gå igenom dem flera gånger (Dalen, 2015, s. 69). Materialet från 

transkriberingen används sedan som grund för analysen och hjälper forskaren att få en 

överblick över intervjuerna. För att få en djupare förståelse och kunskap om det 

insamlade materialet är det viktigt att de forskare som gör intervjuerna även analyserar 

och transkriberar dem (Dalen, 2015, s. 69).  

 

Vid transkriberingen användes dator och ett transkriberingsprogram för att underlätta 

och effektivisera processen. I programmet gick det exempelvis att sänka hastigheten på 

det inspelade materialet för att minimera risken att missa något viktigt. Även om det var 

en tidskrävande process var valet att transkribera en självklarhet då författarna anser att 

det är ett krav för att säkerställa kvaliteten på arbetet. Det transkriberade materialet var 

också till stor hjälp vid framställning av empiri- och analyskapitlet. Detta eftersom det 

gav forskarna en bra överblick över svaren och gjorde det enkelt att jämföra olika 

respondenters svar. Vid inspelning och transkribering av intervjuer finns alltid risken att 

respondentens svar blir begränsade (Bryman & Bell, 2013, s. 490).  Detta på grund av 

att intervjupersonen kan bli oroad över att allt som sägs kommer att sparas och blir 

därför försiktigare med sina uttalanden. Det är därför viktigt att informera 

respondenterna om projektet samt hur informationen ska presenteras för att undvika att 

respondenten oroar sig över resultatet.  

 

4.3.2 Bearbetning av transkriberade intervjuer 

Intervjuerna bearbetades genom en process och genomgick ett antal metoder för att 

författarna skulle ha så bra förutsättningar som möjligt för att tolka och analysera det 

transkriberade materialet. Uppsatsskrivarna har där genomgående letat återkommande 

mönster som är relevant utifrån arbetets syfte och problemformulering. 
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Transkriberingarna lästes först igenom utan att anteckningar togs till en början för att 

ytterligare lära känna det insamlade datamaterialet från intervjuerna. Detta är en viktig 

del i den inledande fasen av bearbetning av de transkriberade intervjuerna (Braun & 

Clarke, 2006, s. 87; Starrin & Svensson, 1994, s. 125). Efter den första ostrukturerade 

genomgången av det insamlade datamaterialet från intervjuerna granskades 

transkriberingarna igenom ytterligare. Då antecknades även kommentarer om till 

exempel vilka teman som uppstod, återkommande begrepp, teorier som berördes med 

mera som ansågs relevant för arbetets syfte samt problemformulering. Detta är något 

som Attride Stirling (2001, s. 385) kallar för tematisk analys. Dessa genomgående 

teman sammankopplades sedan genom att relevant text från transkriberingarna 

sammanfördes och kategoriserades i ett Excel-dokument under gemensamma teman 

samt frågor från intervjumallen. Detta för att få en bättre överblick över respondenternas 

svar och tydliggöra de samband som upptäcktes. Färgkoder användes även i Excel-

dokumentet för att få ett ännu tydligare samband av respondenternas svar på de olika 

frågorna samt att upptäcka genomgående värderingar och teman i enskilda 

respondenters svar. 

 

När författarna inte fann ytterligare samband eller relevant information i det 

sammanställda materialet i Excel-dokumentet övergick de till att presentera den 

informationen i empirikapitlet inför analysen. Därmed uppnåddes en mättnad i 

sammanställningen av det empiriska insamlade materialet vilket Bryman och Bell 

(2005, s. 449) menar är när fortsatt bearbetning inte längre bidrar med någon ytterligare 

information för studien.  

 

4.3.3 Framställning av empiri och analys 

När transkriberingen och bearbetningen av samtliga intervjuer var klar påbörjades 

empirikapitlet som består av en presentation av det datamaterial som insamlats vid 

intervjuerna. Med hänsyn till respondenternas integritet har noga hänsyn tagits till 

anonymiteten när resultatet från intervjuerna och informationen om respondenterna 

presenterats. Författarna är väl medvetna om att det kan vara känsligt att uttrycka åsikter 

angående arbetsplatsen och de ansvar och befogenheter som ledare delegerar till sina 

anställda. Därför är anonymiteten viktig och att det inte går att tyda vad en viss person 

har sagt under intervjun. Som ovan nämnts har studien använt sig av fiktiva namn för att 

säkerställa detta, därtill är även kön utbytt i vissa fall för att inte kunna avgöra om det 

egentligen är en man eller kvinna som svarat på frågan för att ytterligare säkerställa 

anonymiteten. Under två av intervjuerna påpekade respondenterna att det var ytterst 

viktigt att vi inte avslöjade vilka bankkontor som de arbetade på för att försäkra sig om 

att det som sades inte skulle gå att spåra och sammankoppla med dem som specifika 

personer. Vi lovade då dessa att inblandade bankkontor inte kommer att avslöjas i 

studien. Av respekt för respondenternas integritet och anonymitet så presenteras 

erfarenheterna som 1-3 år, 4-6, år samt fler än sex år för att minska risken att det går att 

koppla något i arbetet till en specifik person. Efter att empirikapitlet var färdigställt 

gicks samtliga transkriberingar igenom en gång till för att säkerställa att inget viktigt 

missats innan analysdelen sedan påbörjades.  

 

I empirikapitlet presenteras respondenterna var för sig för att underlätta för läsaren och 

få en tydlig bild av varje respondent och dess åsikter samt värderingar kring 

intervjufrågorna. Fokus i resultatredovisningen har legat i att redogöra för åsikterna 
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kring handlingsfrihet, motivation, personlighetsdrag och andra faktorer som kan 

påverka dessa samt de samband och olikheter som kan urskiljas. Därefter utvärderas det 

och knyts samman i analyskapitlet där alla samband och olikheter som uppfattas 

presenteras och redogörs för. Vidare har författarna huvudsakligen använt sig av egna 

ord för att lättare förklara empirin men även citat förekommer för att undvika 

misstolkningar och för få fram rätt budskap. 
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5 Empiri – presentation av respondenterna 

I detta kapitel redovisas den information som identifierats genom bearbetning av 

intervjuerna. Varje respondent presenteras var för sig för att få en överblick av denne 

som person samt de åsikter och värderingar som uttryckts under intervjun. Det som 

presenteras i detta kapitel är endast fakta och citat från respondenterna, egna 

tolkningar och analyser av det empiriska materialet presenteras i nästa kapitel. 

 

5.1 Kristina 

Kristina har arbetat inom banken i fler än sex år och upplever att hon har ett väldigt 

spännande och roligt jobb. Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter är att sköta den dagliga 

kontakten med spontankunder, svara i mail samt telefon. Kunderna vänder sig till henne 

och hon hjälper dem med deras problem och önskemål, ingen dag är den andra lik utan 

det beror mest på kunden. 

 

Den största motivationsfaktorn för Kristina på arbetsplatsen är att hjälpa kunderna på 

absolut bästa sätt och känna att hon fyller en funktion, ”Det finns egentligen inget bättre 

än den känslan när man får en kund som är helt hopplös, och så hjälper man den, och 

när den går därifrån så är den jättenöjd”. Det som kan dra ner hennes motivation är 

kollegor som är negativa vilket upplevs frustrerande och då blir det inte lika roligt att 

arbeta. Hon uppger också att den inre motivationen är viktigast för henne, ”Jag arbetar 

för min egen skull, jag behöver inte ha en klapp på axeln eller bevisa något för någon 

annan egentligen”. Hon fortsätter, ”Jag har höga krav på mig själv och vill nog bevisa 

för mig själv att jag är värd och hanterar det”. Kristina definierar frihet på 

arbetsplatsen som, ”Frihet under ansvar, att kunna styra min egen vardag”. Hon 

upplever dock en tvetydighet kring hur mycket frihet hon upplever på arbetsplatsen, ” 

Relativt mycket ändå. De litar på att jag kan det jag ska kunna. Men samtidigt så är 

man ändå begränsad till viss del”. Hon har inte så mycket ansvar till att ta egna beslut 

och har inte så mycket frihet om man ser till befogenheter. Hon känner sig styrd idag 

och skulle få en högre motivation om hon hade haft en högre påverkan på sitt eget 

arbete. Kristina uppger också att hon anser sig ha den kompetens som krävs för sitt 

arbete samtidigt som hon har tillräckligt med stöd bakom sig för att få hjälp i 

problematiska situationer. Feedback är något Kristina får gruppvis en gång i veckan och 

enskilt var tredje månad ungefär. Den är dock inte konstruktiv och detta är något som 

hon saknar och något som skulle öka hennes motivation om hon fick. Hon vill framåt 

och utvecklas och då är konstruktiv feedback ett bra verktyg enligt henne. 

 

Kristina anser att en tydlig målsättning är viktig att ha för motivationen då hon vet vad 

hon ska sträva efter att uppnå. Nya situationer är också något hon ser som en 

motiverande faktor och en utmaning samt chans till utveckling. Kristina är en 

tävlingsmänniska och triggas av utmanande situationer och på frågan om hur hon 

reagerar i pressade situationer på sin arbetsplats svarar hon, ”Jag tror att jag ändå 

lyckas försöka att inte stressa upp mig. Jag har någonstans insikten om att, jag kan inte 

göra något mer än mitt bästa. Jag skulle lösa situationen så bra jag bara kan, så får 

man ju beta av det eftersom”. Ansvar är också något som motiverar henne och hon 

uppger att ansvar är lika med mer motivation för henne samtidigt som hon upplever ett 

visst ansvar, ”Jag representerar ju ändå företaget och banken utåt, så jag har ansvaret 

att göra det, och har rätt att göra det, men samtidigt måste jag rätta mig efter de regler 

som finns. Så ansvaret har jag ju, men inte ansvaret att ta så mycket egna beslut”. På 
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frågan om hur ökade friheter och befogenheter skulle påverka motivationen uppger hon 

att den skulle påverkas positivt och skapa en vilja att visa att hon kan och förtjänar 

dessa samtidigt som Kristina inte upplever sig ha så mycket av det idag. Samtidigt 

skulle färre friheter och befogenheter verka negativt på motivationen. Hon vill heller 

inte ha för mycket direktiv kring vad som ska göras och hur alla arbetsuppgifter ska 

utföras, det riskerar då att bli för monotont och enformigt. Istället efterfrågar hon lite 

mer frihet i att lägga upp och styra arbetet samt inslag av kreativitet i form av egna 

initiativ och lösningar. 

 

5.2 Ebba 

Ebba har arbetat inom på banken i ett till tre år. Hon anser sig ha ett roligt jobb när hon 

får lära sig nya saker men att det tyvärr tenderar att ofta vara ganska monotont. 

Arbetsuppgifterna beskriver hon som att hjälpa kunder med allt möjligt, det beror helt 

på vilka ärenden de har men att det blir mycket enklare saker som att öppna konton, 

med mera.  

 

De största motivationsfaktorerna för Ebba är viljan att göra ett bra arbete och känslan av 

att utvecklas. Men vilken typ av motivation som är den starkaste drivkraften är hon mer 

osäker om, ”När man har fått bekräftelse på det man har gjort och det har används så 

är det mer motiverande och stärker mig själv. Bekräftelsen alltså. Men det är jättesvårt, 

men en inre när du tycker att det är roligt och vilja att göra ett så bra jobb som möjligt 

och du är nyfiken, samtidigt vill man göra ett bra jobb för att cheferna ska bli nöjda och 

att företaget sa kunna använda det du gör, så det hänger samman väldigt mycket”. Det 

hon känner kan dra ner motivationen är när arbetet blir monotont och enformigt. Frihet 

definierar Ebba som att ha flex-tid och kunna bestämma över arbetstiderna själv. Hon 

upplever dock väldigt lite frihet i sitt arbete idag, ”Jag har inte mycket frihet i sig utöver 

att jag känner att jag kan disponera min tid som jag vill. I arbetsuppgifterna är det inte 

mycket frihet”. Ebba upplever inte riktigt att hon alltid har den kompetens som krävs i 

hennes arbete men tillägger att hon i dessa fall har tillräckligt med stöd bakom sig för 

att ta hjälp. Hon upplever inte heller att hon känner att företaget satsar på henne fullt ut 

vilket hon menar hade varit motiverande om företaget hade gjort. Ebba anser att hon får 

feedback i en bra omfattning och att den i stor utsträckning är konstruktiv vilket hon 

anser är bra att få höra. 

 

Ebba är osäker på huruvida en tydlig målsättning är viktig för henne och påverkar 

motivationen positivt eller negativt. Hon menar istället att intresset för målet är det som 

är mest relevant, det är viktigt att vara med och sätta målen för att de ska vara 

motiverande att sträva efter. Annars upplever hon att tidsangivelser (deadlines) är mer 

effektivt, ”Det är väl mer när det är tidsangivelser, då blir jag mer ordningsam och det 

ska ske nu. Nu ska jag göra det effektivt”. På frågan om vad hon tycker om att vara i 

nya arbetssituationer uppger hon att det är roligt men att det ibland kan vara frustrerande 

och stressande om hon inte vet vad hon ska göra, ”Men det är kul och motiverande att 

få lära sig nya saker”, uppger hon. Vid pressade situationer i arbetet tror hon inte att 

motivationen påverkas särskilt mycket.  Ebba tror sig bli lite mer motiverad när hon 

känner att hon får ansvar vilket hon inte har särskilt mycket av idag men uppger 

samtidigt på frågan om hur motivationen skulle påverkas av ökade friheter och 

befogenheter att den förmodligen skulle minska. Hon anser att det känns tryggt som hon 

har det idag att inte behöva ta beslut och medger att hon skulle kunna känna sig pressad 

och bli obekväm om hon får ökade befogenheter att ta egna beslut. Samtidigt skulle 
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även färre friheter och befogenheter minska motivationen. Ebba vill inte att arbetet ska 

ha för mycket frihet kring hur alla arbetsuppgifter ska utföras och vad som ska göras, 

istället vill hon ha en större del direktiv så att det blir tydligt och lätt att förstå för att 

hon inte ska göra fel. Hon vill inte heller ha särskilt mycket inslag av egen kreativitet i 

arbetsuppgifterna. 

 

5.3 Beatrice 

Beatrice har ett till tre års erfarenhet av arbete inom bankbranschen. Hon beskriver sitt 

jobb som att det i överlag är roligt men det beror mest på kollegorna. I övrigt anser hon 

inte att själva arbetet är särskilt stimulerande. Arbetsuppgifterna beskriver hon som att 

den största delen är ta emot spontankunder och svara i telefon men det är även en del 

administrativa uppgifter som måste göras. 

 

De största motivationsfaktorerna för Beatrice är att göra ett bra jobb, pengar och att 

träffa kollegorna där kollegorna utgör den största motivationsfaktorn. Angående vilken 

typ av motivation som utgör den starkaste drivkraften uppger Beatrice att det är den inre 

motivationen som hon främst får av att hjälpa kunderna. De faktorer som tenderar att 

sänka motivationen är missnöjda kunder och kollegor som är negativa. Frihet på 

arbetsplatsen definierar Beatrice som att ha eget ansvar och få befogenheter att fatta 

egna beslut. Hon upplever dock att hon inte har så mycket frihet och beskriver det som, 

”Jag har kanske inte jättemycket frihet egentligt. Det är så att arbetet förväntas göras 

på ett visst sätt och det funkar på ett visst sätt och då är det inte så mycket frihet över 

till att göra något annat”. Hon fortsätter med att säga, ”Man måste anpassa efter när 

kunderna kommer. När de är inne tar man dem först men är det lugnt på kontoret får 

jag själv lägga upp det som man ska göra”. I hennes arbete idag finns det inte mycket 

utrymme till att ta egna initiativ. Beatrice upplever att hon har den kompetens som krävs 

i sitt arbete och att hon har ett bra stöd bakom sig om hon hamnar i svåra situationer då 

hon behöver ta hjälp. Hon menar också att det är motiverande när hon känner att 

företaget satsar på henne vilket de dock inte gör i dagsläget. Feedback är ingenting hon 

upplever att hon får idag men det skulle vara bra för motivationen uppger hon.  

 

Beatrice uppger att hon motiveras av att ha en tydlig målsättning och veta vad hon ska 

sträva efter. Hon gillar också nya situationer även om hon ibland tenderar att stressa upp 

sig och bli nervös. Oftast ser dock Beatrice det som en chans att lära sig något nytt 

vilket hon tycker är roligt och motiverande. Om pressade arbetssituationer uttrycker sig 

Beatrice så här, ”Jag tar några djupa andetag och försöker att inte stressa och låter det 

ta sin tid och gör så gott jag kan”. Beatrice menar också att ett ökat ansvar skulle bidra 

till ökad motivation, detta för att hon känner förtroende från chefen och vill bevisa att 

hon kan hantera det. Hon upplever dock en låg nivå av frihet i sitt arbete idag. På frågan 

om hur ökade friheter och befogenheter skulle påverka motivationen uppger hon att 

motivationen skulle öka då hon upplever ett ökat förtroende. Samtidigt skulle 

motivationen minska vid färre friheter och befogenheter men det är alldeles för lite som 

hon har det idag. Det är viktigt för Beatrice med tydliga direktiv från chefer på hur 

arbetsuppgifter ska utföras samt vad som ska göras. Detta eftersom hon inte ser sig själv 

som en kreativ person och vill därför ha arbetet ganska styrt, "Då vet man hela tiden 

vad man ska göra", menar hon. 
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5.4 Lollo 

Lollo har arbetat på sin bank i fyra till sex år och upplever sina arbetsuppgifter som 

ganska begränsade men ändå att det i grunden är ett roligt jobb. Hon beskriver sitt 

arbete som att det i överlag består av varierande arbetsuppgifter och mycket 

kundkontakt. Hon hjälper kunder som kommer in spontant samt även svarar i telefon 

och sköter inkommande meddelanden via internet.  

 

Den starkaste motivationsfaktorn på arbetsplatsen enligt Lollo är när kunderna blir 

glada, ”Det roligaste är när någon som är besviken kommer in och man vänder sedan 

kunden till glad”. Det som hon tycker är mindre roligt är dagar då det inte kommer så 

många kunder vilket gör att det då lätt blir enformigt. Lollo har dock inte någon klar 

bild av vilken typ av motivation som är viktigast för henne, ”Det beror på om du menar 

motivation för dagen eller en långsiktig motivation. Jag tror i den långsiktiga 

motivationen är det den yttre, att visa sig för chefen. Den kortsiktiga och kanske den 

långsiktiga är det här med kunderna. För det är det som gör jobbet roligt”. Frihet på 

arbetsplatsen definierar hon som att kunna vara sig själv samt styra sitt arbete vilket hon 

inte upplever att hon kan idag. Hon menar ändå att hon har ett ganska stort 

handlingsutrymme med de kunder som kommer in men det är väldigt tydliga roller, 

”Det är så tydliga roller och alla har sina uppgifter. Så länge jag rör mig inom mina 

arbetsuppgifter så får jag nog ta egna initiativ. Men jag har inte så mycket utrymme att 

spela på”. Lollo upplever att hon har den kompetens hon behöver för sina 

arbetsuppgifter idag samtidigt som hon menar att det finns gott om stöd bakom henne 

om hon hamnar i problematiska situationer. Hon känner dock inte att företaget satsar på 

henne vilket hon uppger skulle vara väldigt motiverande. Däremot feedback får Lollo 

ganska ofta vilket hon anser är bra men uppger även att det känns jobbigt och 

obehagligt att höra den negativa feedbacken även om hon vet att den kan vara bra för 

henne. 

 

Lollo uppger att hon är lite kluven kring relevansen för en tydlig målsättning. Det 

viktigaste är att hon får sätta målen själv för att de inte istället ska tynga ner henne, ”Jag 

är lite kluven inför det. Jag tror delvis att det är bra, men samtidigt så måste man få 

sätta upp dem själv. Jag tror att det kan bli ganska krävande om en chef säger åt dig att 

du måste göra det här den här veckan. Jag måste känna att jag har tid och möjligheter 

till att göra det här också så att det inte blir kvävande och påtvingat. Man presterar nog 

bättre men det blir kvävande”. Nya arbetssituationer är något hon ser som motiverande 

vilket även är det som hon tycker är det roligaste med sitt arbete, att hon får träffa 

många olika kunder och att det hela tiden är olika ärenden. Hon uppger även att 

pressade situationer är något hon ser som utmanande och stimulerande samtidigt som 

hon upplever sig själv som duktig i sådana situationer och kan arbeta lugnt och 

metodiskt. På frågan om hur hennes motivation påverkas av ökade friheter och 

befogenheter uttrycker hon att motivationen skulle öka, hon skulle känna sig mer 

uppskattad och därför tycka att det var roligare att vara på arbetet. Samtidigt efterfrågar 

hon mer inslag av kreativitet i sitt arbete. Lollo vill ha en tydlig ram som grund men det 

är viktigt att det finns mycket plats för egen kreativitet och friheter utöver det. Detta 

finns det för lite av i dagsläget.  
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5.5 Casper 

Casper har fyra till sex års erfarenhet av arbeten inom bankbranschen. Han beskriver 

arbetets karaktär som i överlag väldigt roligt men att det finns en tendens till att det 

ibland blir lite väl mycket enkla arbetsuppgifter som inte är stimulerande och 

utmanande. Arbetsuppgifterna bestod till en början mest av kassa, kundtjänst och 

enklare bankärenden som att öppna konton, ge enklare rådgivning, administrera PIN-

koder och säkerhetsdosor med mera. På senare tid har det dock blivit lite mer 

kvalificerade uppgifter som placeringsrådgivning och lånehandläggning. 

 

Casper motiveras av att göra sina kunder nöjda men menar även att arbetet som helhet 

är väldigt motiverande. Faktorer som sänker motivationen är när det blir enformigt och 

han får göra uppgifter som inte upplevs som utmanande. Frihet i sitt arbete definierar 

Casper som att själv kunna lägga upp sin arbetsdag, ”Jag tycket inte att frihet är att man 

kommer och går som man vill utan att man har den känslan att det är jag själv som tar 

de sista besluten. Att jag själv kan bestämma hur jag lägger upp min dag”. Han uppger 

dock att han inte har så mycket frihet idag men att den har ökat med tiden. Vad gäller 

ansvaret på arbetsplatsen menar han, ”Ansvaret i arbetet har ökat med tiden och ligger 

kring fem till sex på en skala ett till tio”. Detta tycker han dock inte är så mycket 

ansvar. Casper upplever inte fullt ut att han har den kompetens som krävs i sitt arbete 

men i de situationer han inte klarar själv har han ett bra stöd bakom sig för att lösa 

problemet. Känslan av att företaget satsar på honom är något som Casper motiveras av 

och han upplever att det sker på arbetsplatsen idag. Han anser även att han får mycket 

feedback vilket är bra för utvecklingen och den är dessutom till stor del konstruktiv. 

 

Casper menar att det är viktigt att ha en tydlig målsättning för att hela tiden ha ett driv 

framåt och en vilja att utvecklas. Han gillar utmaningar och stimuleras av nya 

situationer på sin arbetsplats och ser det som en stark motivationsfaktor. Casper 

upplever själv att han är bra på att hantera pressade situationer och ser det som en 

möjlighet till att dra nya lärdomar, speciellt om det inte går som han har tänkt sig. Dessa 

situationer ser han som en utmaning och upplever att han är stresstålig och lugn. Han 

menar också att det är viktigt att dessa tillfällen uppstår ibland, ”Jag tycker det är bra 

att sådana situationer kommer så det inte bara går på rosor. Motivationen blir högre 

eftersom att då till nästa gång så kommer jag känna att jag vill göra den situationen 

bättre”. Han tillägger samtidigt att arbetet inte blir motiverande om han inte känner 

någon utmaning i arbetsuppgifterna. Desto större ansvar Casper får desto mer motiverad 

till att göra ett bra jobb blir han. Samtidigt ser han ökade friheter och befogenheter som 

en motivationsfaktor och vill själv kunna lägga upp och styra sitt arbete i stor 

omfattning. Skulle friheterna och befogenheterna däremot vara mindre skulle även hans 

motivation vara lägre. Casper vill ha en arbetsplats där han själv har relativt stor frihet 

att styra och planera sin tid. Samtidigt är kreativitet något han ser som ett roligt inslag i 

arbetet och ser sig själv som en kreativ person. Detta är något som han vill ha 

användning av i sitt arbete, att kunna hitta individuella lösningar till olika kunder för att 

de ska passa dem så bra som möjligt. 

 

5.6 Hans 

Hans har ett till tre års erfarenhet av bankbranschen och upplever sitt jobb som roligt i 

grunden men att det ibland kan bli enformigt. Han beskriver sitt arbete som att 
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framförallt stå i kassan och hjälpa kunder som kommer in utan att ha bokat tid men även 

att hjälpa till med en del låneförfrågningar.  

 

Det Hans motiveras mest av på arbetsplatsen är att hjälpa kunder och se till att de blir 

nöjda. Han menar ändå att den yttre motivationen är den viktigaste drivkraften för 

honom, ”I det här sammanhanget skulle jag säga en yttre motivation eftersom jag 

känner att jag inte kommer att göra det här i framtiden. Arbetet är inte alltid 

supersuperkul, då blir det mer att visa sig duktig för de andra och chefen och göra ett 

bra jobb. Så den yttre är starkast för mig”. Det som sänker motivationen för honom är 

om kunder är griniga eller förbannade utan anledning, ”Då orkar jag inte heller lägga 

manken till, varför ska jag då hjälpa honom?”. Hans definierar frihet på arbetsplatsen 

som att ha ansvar till att ta egna beslut och, ”Att man känner att chefer och personer 

runt om en litar på det man gör”. Han upplever dock inte att han har så mycket frihet 

idag. Lite egna beslut kan han ta men att styra och planera sitt eget arbete kan han inte 

alls. Hans anser sig även inte ha mycket ansvar på arbetsplatsen men att han har 

förtroende till att ta en del egna initiativ. Han upplever att han inte alltid har den 

kompetens som krävs för hans arbetsuppgifter och i de fall han behöver hjälp har han 

ibland inte heller tillräckligt med stöd bakom sig för att hantera dessa situationer. 

Feedback får Hans regelbundet och upplever den oftast som konstruktiv. Han uppger 

också att eftersom att han arbetar på ett mindre kontor får han mer varierande 

arbetsuppgifter och får lära sig fler nya saker än om han hade jobbat på ett större kontor. 

Hans menar också att det är motiverande när han känner att företaget satsar på honom 

och får det förtroendet, men eftersom han inte vill fortsätta jobba inom sitt företag idag 

spelar det ingen roll att han inte känner det idag. Hade företaget satsat på honom hade 

han inte känt sig mer motiverad. 

 

Hans anser att en tydlig målsättning är ganska viktig för att veta vart han är på väg. Det 

är framförallt bra för motivationen de gånger han inte känner att det är roligt att jobba. 

Han tycker om att testa nya saker men kan ändå uppleva nya situationer som jobbiga 

ibland. På frågan om vad han tycker om nya arbetssituationer svarar han ”Både och, det 

kan vara jobbigt att man inte riktigt vet vad som krävs eller hur man ska ta sig an 

situationen, men också spännande så klart. Utmanande att testa någonting nytt, men de 

kan vara lite, ja, lite både och, skräckblandad förtjusning”. Pressade situationer 

motiverar honom, ”Man vill då göra ett så bra arbete som möjligt så kunderna blir 

nöjda”.  Ansvarstagande är också något som motiverar Hans. På frågan om hur hans 

motivation påverkas av ökade friheter och befogenheter menar han att motivationen 

skulle öka men inte bara för att han upplever en låg nivå idag utan även för att han ser 

det som ett tecken på tillit och förtroende samt en chans till utveckling. Samtidigt 

uppger Hans att han förmodligen inte skulle reflektera mycket över om han hade mindre 

ansvar. Frihet och kreativitet anser han är viktigt för att arbetet ska vara motiverande 

och inte upplevas som enformigt men det beror också mycket på arbetsuppgiften. 

 

5.7 Greta 

Greta har ett till tre års erfarenhet och tycker att hon har ett roligt jobb samt tycker om 

att träffa människor. Hon upplever även att hon kan bidra till både samhälle och 

människa via sitt arbete och beskriver sitt jobb som att hon har väldigt mycket 

kundkontakt samt även en del försäljning. Hon jobbar idag på ett litet kontor vilket 

innebär att de får hjälpa varandra väldigt mycket eftersom de inte kan ha experter till 

allt.  
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Det Greta motiveras mest av på arbetsplatsen är kollegorna, när det är en positiv 

stämning och de pushar varandra samt när hon får höra att hon gjort något bra, där 

beröm står för den största motivationsfaktorn. På frågan vilken typ av motivation som är 

starkast svarar hon, ”Jag motiveras mest av yttre faktorer och det återkopplar 

egentligen till det första jag sa om vad som motiverar mig mest. Det är när jag får höra 

att jag gör något bra”. Något som kan sänka hennes motivation är när hon måste göra 

arbetsuppgifter där hon känner sig överkvalificerad. Greta definierar frihet på 

arbetsplatsen som att hon har mycket frihet under ansvar vilket hon beskriver som, ”Om 

en kund kommer in till mig och jag ser en möjlighet till att kunna göra något mer med 

den här kunden kan jag lägga upp mitt bra förslag för kunden, även om det inte är ett 

inbokat möte och endast en spontankund. Då känner jag att jag får frihet för jag vet att 

den här tiden kan jag lägga på det här, för jag vet att det kommer att generera något 

bra. Jag vet att jag får göra det, för jag vet att min chef vet att jag nyttjar min tid på ett 

bra sätt”. Hon uppger också att hon har en mycket stor frihet i sitt arbete idag. Greta 

upplever inte alltid fullt ut att hon har den kompetens som hennes arbetsuppgifter 

kräver. I de situationer där hon upplever att hon inte alltid klarar av uppgiften själv 

uppger hon även att hon har ett tveksamt stöd bakom sig vilket skapar en irritation samt 

medför att hon tappar sin motivation. Feedback får Greta ganska ofta vilken hon till stor 

del upplever som konstruktiv och ser som en motiverande faktor, ”Det är bra att få veta 

vad man kan förbättra”, menar hon. På det mindre kontor hon arbetar på idag anser hon 

att kollegorna kommer varandra närmare, det skapar en bättre sammanhållning samt att 

hon får mer ansvar och befogenheter då det inte går att ha experter till allt och att de då 

måste hjälpa varandra mer.  

 

Greta menar att en tydlig målsättning är en viktig del för henne för att veta vart hon är 

på väg samtidigt som hon uppger att hon har ett otroligt kontrollbehov. På frågan varför 

en tydlig målsättning är så viktig svarar hon, ”Jo för att jag vet att jag ska kunna ta mig 

till målet, och det finns en utstakad och strategisk plan hur jag ska ta mig dit, liksom, 

det handlar om tydlighet”. Nya arbetssituationer är något hon upplever som jobbigt då 

hon lätt blir stressad när hon inte känner att hon har kontroll över uppgiften vilket 

sänker hennes motivation. Vid pressade situationer beror motivationen väldigt mycket 

på hur just den situationen ser ut, om hon har rätt verktyg för att hantera situationen är 

det motiverande men om hon inte vet hur situationen ska lösas tar stressen över, ”Då 

blir jag nog väldigt stressad och snarare får en panikkänsla och kanske det blir stopp 

för mig. Då skulle jag nog känna att nä, då skulle jag få känslan att jag vill ge upp. Sen 

skulle jag nästan bli lite arg, och så skulle jag bli arg på min chef eller vem det nu 

handlar om som inte har gett mig grunden”. Ansvar är för henne en motivationsfaktor 

då hon känner att chefen litar på henne och vågar ge henne ansvarsfulla uppgifter, 

motivationen påverkas då positivt och hon vill visa att hon klarar av arbetsuppgifterna. 

På frågan om hur hennes motivation påverkas av mer friheter och befogenheter uppger 

Greta att hon tror att motivationen skulle öka även om hon upplever mycket idag 

samtidigt som den skulle sjunka om hennes friheter och befogenheter skulle minska. 

Hon uppger också att tydliga direktiv är viktigt för henne för att veta hur 

arbetsuppgifterna ska utföras även om hon motiveras av en del frihet till att vara kreativ 

och hitta individuella lösningar åt kunderna. En jämn mix mellan frihet och mer styrda 

arbetsuppgifter passar bra enligt Greta. 
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5.8 Ingvar 

Ingvar har arbetat inom bankbranschen i fyra till sex år och börjar uppleva sig mer eller 

mindre fullärd samt att arbetet inte stimulerar honom lika mycket längre då han inte får 

lära sig nya saker lika ofta. Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av att ta emot 

spontankunder som kommer in på kontoret samt att svara i telefon och kunder som vill 

ha hjälp via meddelande på internet.  

 

Det Ingvar motiveras mest av på arbetsplatsen är att träffa kollegorna och att lära sig 

nya saker. På frågan vilken typ av motivation som är viktigast svarar han, ”Jag tror 

först och främst att det är den inre motivationen som bör vara det primära för det leder 

ofta till pengar, så inre motivationen helt klart. Det är väl där man grundar sig, om man 

känner sig inre motiverad så brukar det leda till det andra. Därför den inre helt enkelt 

som motiverar en mest”. Något som sänker motivationen är tråkiga arbetsuppgifter som 

bara måste göras. Frihet på arbetsplatsen definierar Ingvar som att kunna fatta egna 

beslut utan att behöva verifiera med chefen först, den frihet han har idag ligger på en 

rimlig nivå uppger han. Ingvar upplever att han har den kompetens som krävs i sitt 

arbete och i situationer han behöver ta hjälp så finns det gott om stöd bakom honom för 

att hantera dessa situationer. Ingvar uppger även att han känner att företaget satsar på 

honom vilket han anser är väldigt motiverande och förtroendeingivande. Han får dock 

väldigt sällan feedback från sin arbetsgivare vilket han upplever hade kunnat vara bra 

för hans motivation. 

 

Ingvar uppger att en tydlig målsättning är viktigt för honom, det underlättar för att han 

ska veta vad det är som han ska sträva efter och för att vara fokuserad. Arbetssituationer 

som Ingvar tidigare inte stött på ser han som utmanande men blir lätt stressad, ”Jag 

skulle nog känna en liten stress, man skulle bli stressad på något sätt tror jag, och 

försöka sortera upp den där stressen man har i, vad som är viktigt, och försöka samla 

sig. Men jag skulle nog bli stressad, och försöka hantera situationen på något bra sätt, 

men de är klart man blir stressad och obekväm i situationerna man aldrig varit i om de 

kommer oförberett och så dessutom, så tror jag man känner sig stressad och obekväm”. 

Han uppger också att motivationen minskar i dessa situationer. Pressade situationer 

menar Ingvar är jobbiga att hantera och framförallt i längden blir det utmattande och 

påfrestande, både rent fysiskt och på motivationen. På frågan om hur mer friheter och 

befogenheter skulle påverka motivationen svarade han att den skulle minska för att det 

lätt skulle bli för mycket, ”Om man känner att man inte är kontrollerad, att de inte har 

någon koll på vad man gör. Då kan det nog bli för lätt att glida undan med för mycket, 

att man inte gör ett ordentligt arbete. Då skulle motivationen minska, om man inte 

känner att det man gör är viktigt”. Ingvar vill heller inte ha för mycket frihet i hur han 

styr sitt arbete, han vill hellre ha mycket och tydliga direktiv kring hur arbetet ska 

skötas och hur alla arbetsuppgifter ska utföras, ”Det får inte vara för mycket upp till en 

själv, jag vill inte ha för mycket utrymme för kreativitet i mitt arbete, mer tydlighet att 

följa så man vet vad som förväntas och vad man ska göra”, vilket han också upplever 

stämmer ganska bra överens med sin arbetsplats idag. 

 

5.9 Fredrik 

Fredrik har fyra till sex års erfarenhet av sitt jobb på banken och trivs väldigt bra samt 

anser sig ha ett roligt jobb. Hans arbete består huvudsakligen av att hjälpa kunder som 

kommer in spontant, svara i telefon och mail samt egna bokade möten med kunder som 
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vill byta bank. I överlag beskriver han sitt arbete som roligt, varierande och med mycket 

kundkontakt. 

 

Det Fredrik motiveras mest av på arbetsplatsen är när han hjälper kunder och får se att 

de blir glada och tacksamma samt att lära sig nya saker. Just för tillfället upplever han 

inte mycket yttre motivation i sitt dagliga arbete men är ändå motiverad i sitt jobb. Han 

tycker det är kul om någon uppskattar det han gör men det är ändå inte ett jättestort driv 

för honom. Fredrik anser att den inre motivationen är den viktigaste typen av 

motivation, ”Skulle jag inte trivas på mitt jobb och inte ha kul, men ha jättemycket lön 

så, nej, för mig är det jätteviktigt att känna att jag trivs och mår bra”. Det som kan 

sänka motivationen för honom är kunder som är griniga och missnöjda utan att han 

förstår varför. Frihet på arbetsplatsen definierar Fredrik som att själv kunna planera och 

styra sin arbetsdag, flextid till exempel är en bra frihet anser han. Han uppger även att 

han har en del frihet idag, ”Jag har en del frihet ändå, där jag inte känner mig 

instängd”. Samtidigt upplever Fredrik att han nästan inte kan planera och styra sitt 

arbete i någon omfattning alls. Han säger även, ”Ändå lite begränsad kan jag säga att 

man är. Ska man gå ut över en viss gräns så måste man fråga. Känner därför att jag är 

lite begränsad.”. I det arbete han har idag upplever han nästan alltid att han har den 

kompetens som behövs men att han vill ha lite mer ansvar och känner då att han skulle 

behöva mer kompetens för att klara detta. I de fall han behöver ta hjälp menar han att 

han nästan alltid har det stöd bakom sig som behövs för att lösa dessa situationer. 

Fredrik känner dock inte riktigt att företaget satsar på honom vilket drar ner 

motivationen lite. Feedback får han heller inte vilket också hade varit bra för 

motivationen menar han. 

 

Fredrik anser att en tydlig målsättning är något som måste finnas för att han ska veta 

vad som förväntas av honom men den påverkar inte motivationen mycket. Nya 

situationer ser han som utmanande och roliga om han vet om det innan och hinner 

förbereda sig men att han upplever att han kan vara lite feg och oroar sig på förhand. På 

frågan hur Fredriks motivation påverkas i nya och pressade situationer som kommer 

oförberett svarar han, ”Tvärsten i marken, att man känner sig omotiverad, men gud kan 

inte någon annan göra det här? Varför måste just jag? Och det går förmodligen dåligt 

också när man inte är förberedd”. Fredrik uppger att ökade friheter och befogenheter 

inte är något som påverkar motivationen mycket även om det då känns som att någon 

tror mer på honom och han då känner att han vill visa sig och kunna behärska det 

ansvaret. Han upplever dock en låg nivå av dessa idag. Samtidigt känner Fredrik sig inte 

så kreativ och vill inte ha för fria arbetsuppgifter, hellre mycket och tydliga direktiv 

kring hur arbetsuppgifterna ska utföras för att det ska bli lättare. Han menar att det 

känns tryggt när han inte behöver ta besluten och därmed inte behöver ta ansvar för 

dem. 

 

5.10 Jeanette 

Jeanette har arbetat inom sin bank i ett till tre år och gillar att hjälpa kunder. Hon 

medger dock att arbetet ibland känns enformigt och att kunderna har en tendens till att 

komma med samma ärenden samma dag. Arbetsuppgifterna beskriver hon som att de 

huvudsakligen kretsar kring att hjälpa kunder som kommer in på kontoret utan att ha 

bokade tider. 
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Det som motiverar Jeanette mest i hennes arbete är när hon får lära sig nya saker och 

känner att hon utvecklas. Samtidigt uppger hon att det också är motiverande när hon ser 

att kunden blir glad och tacksam. Det som kan dra ner motivationen i arbetet är när det 

blir enformigt eller när hon inte får någon uppskattning för det hon gör. Frihet på 

arbetsplatsen definierar Jeanette som att själv kunna kontrollera sitt arbete utan att 

behöva känna sig bevakad och att kunna veta att chefen litar på det hon gör, vilket hon 

upplever i relativt stor omfattning idag. Hon menar dock att i vissa fall saknar hon den 

kompetens hon egentligen behöver för att kunna sköta alla arbetsuppgifter vilket hon 

upplever som aningen frustrerande och negativt för motivationen. Eget initiativtagande 

uppmuntras ibland och ibland inte och hon har en del ansvar även om hon vill ha mer. 

Jeanette menar att det finns bra med stöd bakom henne för att ta hjälp när det behövs. 

Känslan av att företaget satsar på henne uppger hon är väldigt motiverande och något 

som hon saknar idag. Feedback får hon inte heller särskilt ofta vilket också drar ner 

motivationen, ”Det är ju skönt att veta vad man gör bra eller dåligt så man vet vad man 

ska göra nästa gång”. Jeanette nämner också att hon får göra mer varierande uppgifter 

idag då hon jobbar på ett mindre kontor än tidigare och får därmed ett större ansvar men 

tillägger också att fördelen med att arbeta större kontor är att det är lättare att ta hjälp av 

en kollega då det alltid finns någon som är ledig. 

 

Jeanette uppger att en tydlig målsättning är viktig för henne, ”Jag har oftast alltid ett 

mål för mig själv. Skulle jag inte haft det målet så skulle jag inte ha något att gå efter. 

Säg att man ska simma i en sjö, istället för att simma i ett hav så är det ju inte roligt att 

simma rakt ut. Det är lättare om man ser slutet. Men i ett hav så ser man ju inte slutet. 

Det är lite så jag tänker. Man vill ändå ha något att nå efter”. Nya arbetssituationer är 

också något som motiverar, då ser hon det som en utmaning som ska klaras av och 

tillsammans med viljan att lära sig något nytt är det de starkaste motivationsfaktorerna. 

Vid tidspressade situationer har hon en klar strategi för hur hon ska agera, ”Om jag är i 

en tidspressad situation så försöker jag få ut kunden så fort som möjligt och så kan jag 

göra flera saker när kunden har gått. Är inte ärendet helt färdigt så ser jag hellre att 

kunden får gå och att jag kan sköta de sakerna som jag kan göra när kunden inte är där 

i efterhand. För då kan jag sitta och prata i telefonen samtidigt som jag gör i ordning 

allt på datorn”. Jeanette gillar att ta ansvar och har gärna mer än vad hon har idag. 

Detta menar hon skulle öka motivationen för att det då skulle kännas som att företaget 

tror på henne och vågar lita på det hon gör. Kreativitet är även något hon eftersträvar i 

sitt arbete och vill inte att det ska vara för styrt då hon vill kunna lösa saker på hennes 

eget sätt. Friheter och befogenheter är något som Jeanette motiveras av och ser det som 

en chans till att lära sig nya saker samtidigt som mindre friheter och befogenheter skulle 

resultera i en lägre motivation. Hon uppger även att hon upplever en relativt låg nivå av 

dessa idag. 

 

5.11 David 

David har arbetat inom banken i fler än sex år. Han upplever inte sitt jobb som särskilt 

roligt längre då det inte är tillräckligt varierande för att vara utvecklande efter en så 

långt tid. Arbetsuppgifterna består i att han huvudsakligen har ansvaret för att ta emot 

spontankunder men även hjälpa till med en del låneförfrågningar även om han inte är 

certifierad för det. 

 

Det som motiverar David mest på arbetsplatsen är att träffa kollegorna och när han 

känner att han gör något viktigt. Han uppger att både den inre och den yttre 
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motivationen är viktig för honom, ”Det är ju självklart en skön känsla när kunderna 

blir nöjda och uttrycker det, men för mig är det också viktigt att bli uppskattad på 

arbetsplatsen i form av lön och förmåner”. Det som kan sänka motivationen är när han 

upplever att han har alldeles för mycket att göra och när kunder är griniga och 

otacksamma. David definierar frihet på arbetsplatsen som att själv kunna styra och 

planera sin tid och då inte bara när han är på arbetsplatsen utan även att kunna 

exempelvis flexa ut tidigare. Han uppger dock att han inte har så mycket av det idag. I 

det arbete David har i dagsläget upplever han att han besitter den kompetens som krävs 

och när det uppstår situationer han själv inte klarar av finns det gott om stöd bakom 

honom för att ta hjälp. Han menar även att det är motiverande att få feedback samt att 

känna att företaget satsar och tror på honom vilket dock inte är något han upplever 

särskilt mycket av idag.  

 

David uppger att en tydlig målsättning är viktigt för motivationen, ”Annars är det svårt 

att veta vad som förväntas av en, vad man ska sträva efter och måste uppnå”. Han 

menar även att det är viktigt att han själv får vara med att sätta upp målen för att de ska 

hamna på en rimlig nivå. Huruvida nya situationer påverkar motivationen positivt eller 

negativt är svårare att svara på, ”Det beror nog på hur situationen ser ut, om 

svårighetsgraden är på en lagom nivå så kan det säkert kännas utmanande och roligt 

att lära sig nya saker, men om det är för lätta uppgifter är det ju inget roligt. De får inte 

vara för svåra heller, då känner man sig hopplös och vet inte vad man ska göra”. På 

frågan om hur ökade friheter och befogenheter påverkar motivationen uttrycker han att 

det är skönt att kunna styra och planera sitt arbete men att han inte vill ha så mycket 

ansvar samt inte behöva ta beslut och ansvara för dem. David konstaterar att det nog 

inte skulle motivera särskilt mycket vid ökade friheter och befogenheter. Samtidigt 

upplever han en ganska låg nivå av detta idag. David efterfrågar tydliga direktiv för hur 

arbetsuppgifterna ska utföras för att det ska bli tydligt och för att han ska kunna veta 

exakt vad han ska göra. Han känner sig inte särskilt kreativ och uppskattar istället 

riktlinjer att följa. 
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6 Analys  

I detta kapitel presenteras analysen av studiens empiriska material och kopplas till den 

teoretiska grunden. Syftet är att skapa ett underlag för att sedan i slutsatsen kunna 

svara på arbetets syfte och problemformulering. Inledningsvis presenteras en 

utvärdering för respondenternas svar angående handlingsfrihet, motivation samt 

personlighetsdrag. Här redogörs för en respondent i taget för att senare fokusera på 

samband och olikheter mellan dem. 

 

6.1 Respondenternas förhållningssätt till handlingsfrihet, SDT och FFM 

För att underlätta detta delkapitel för läsaren beskrivs först vad som kännetecknar en 

person med de utvalda personlighetsdragen. Med målmedvetenhet innebär bland annat 

att vara plikttrogen, samvetsgrann, effektiv, organiserad, pålitlig och ansvarsfull 

(McCrae & John, 1992, s. 178). De personlighetsdrag som kategorin öppenhet 

innehåller är bland annat att vara öppen för nya erfarenheter, nyfiken, konstnärlig, 

fantasifull samt kreativ (McCrae & John, 1992, s. 179). 

 

6.1.1 Kristina  

Kristina uttrycker att hon vill ha mycket friheter och befogenheter samt vill kunna 

utnyttja sin kreativitet till att ta egna initiativ. Detta medför att hon efterfrågar en hög 

grad av handlingsfrihet på sin arbetsplats samtidigt som det ger henne en yttre autonom 

motivation. På sin arbetsplats idag upplever hon en viss del frihet men inte till att själv 

kunna ta beslut i problematiska situationer. Hon känner sig styrd och har därmed en låg 

grad av handlingsfrihet idag. Detta tolkas som en strävan efter handlingsfrihet eftersom 

handlingsfrihet enligt Conger och Canungo (1998, s. 474) innebär ett tillstånd som får 

de anställda att uppleva känslan av att de är kunniga samt att de har kontroll över och 

kan situationen. Samtidigt bidrar det även till att personalen tar egna initiativ och känner 

att de har ett meningsfullt uppdrag. Eftersom hon själv eftersträvar handlingsfriheten 

och själv ser den som utvecklande innebär det att den ger henne en yttre autonom 

motivation. Ryan och Deci (2000a, s. 60) belyser att yttre autonom motivation enligt 

SDT uppstår när individens egna värderingar överensstämmer med den yttre 

motiverande faktorn. Individen ser det då som en inre motivationsfaktor och ser 

utförandet av uppgiften som stimulerande samt underhållande. 

 

Kristina uttrycker en strategi för att effektivt hantera pressade situationer och inte bli 

stressad. Samtidigt uppger hon att hon motiveras av ansvar och vill då visa att hon 

förtjänar det. Detta överensstämmer med de personlighetsdrag som McCrae och John 

(1992, s. 178) anser känneteckna en person som enligt Femfaktormodellen kategoriseras 

som målmedveten. Kristina efterfrågar också utrymme för kreativitet i arbetet och 

triggas av nya situationer och utmaningar. Dessa drag har ett tydligt samband med vad 

McCrae och John (1992, s. 179) menar kännetecknar en person med en hög grad av 

personlighetsdraget öppenhet och dess karaktärsdrag som kreativ, fantasifull, nyfiken 

samt öppen för nya erfarenheter. 
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6.1.2 Ebba 

Ebba vill inte ha en ökad handlingsfrihet på sin arbetsplats. Hon efterfrågar heller inte 

en lägre handlingsfrihet men den hon upplever på arbetsplatsen idag är dock väldigt 

begränsad. Ebba uppger att hennes motivation skulle sjunka vid ökade friheter och 

befogenheter samtidigt som hon vill ha tydliga direktiv kring hur arbetsuppgifterna ska 

utföras samt inte ha mycket utrymme för kreativitet. Detta stämmer in på en person som 

efterfrågar en låg grad av handlingsfrihet om man jämför med Conger och Canungos 

(1998, s. 474) definition. Samtidigt stärks det även av Bowen och Lawler (1992, s. 164-

165) som menar att de som inte själva efterfrågar handlingsfrihet riskerar att bli 

stressade, missnöjda och istället tappa motivationen om de utsätts för sådana situationer. 

Vidare innebär detta att handlingsfriheten för henne blir en kontrollerad 

motivationsfaktor då hon själv inte efterfrågar denna och istället vill ha tydligare 

direktiv att följa. Att vara kontrollerat motiverad innebär att personen agerar med en 

känsla av press eller tvång till att engagera sig i uppgiften (Gagné & Deci, 2005, s. 334). 

Ett exempel på kontrollerad motivation är när en individ endast utför ett visst arbete för 

att chefen bett honom göra det, inte för att denne själv stimuleras av uppgiften.  

 

Ebba ser inte en tydlig målsättning särskilt motiverande och tenderar att bli stressad i 

svåra situationer. Hon ser inte heller ökat ansvar som en stor motivationsfaktor. Detta 

överensstämmer med vad McCrae och John, (1992, s. 178) beskriver vad som 

karaktäriserar en person med låg grad av målmedvetenhet. Vad gäller karaktärsdragen 

för öppenhet ser hon sig själv som en inte särskilt kreativ person och är inte heller 

speciellt öppen för nya situationer vilket innebär en låg öppenhet enligt 

Femfaktormodellen (McCrae & John, 1992, s. 179). 

  

6.1.3 Beatrice 

Beatrice uppger att ökade friheter och befogenheter skulle bidra till ökad motivation 

men samtidigt har hon en väldigt låg nivå av dessa idag. Hon uppger dock att hon 

föredrar att ha en arbetsplats med mycket och tydliga direktiv kring hur 

arbetsuppgifterna ska utföras. Samtidigt gillar hon nya situationer och stimuleras av att 

lära sig nya saker men känner sig inte som en kreativ person och tenderar att bli stressad 

samt tappa fokus om hon inte riktigt vet hur hon ska agera. Så länge hon har läget under 

kontroll fungerar handlingsfrihet som en autonomt motiverande faktor. Detta stämmer 

in på en person som vill ha en viss del handlingsfrihet enligt Conger och Canungos 

(1998, s. 474) förklaring att detta innefattar ett tillstånd hos personalen där de själva 

upplever att de har kontroll över situationen och är kunniga. Samtidigt som det stärks av 

Bowen och Lawler (1995, s. 83-84) som menar att det finns gränser för hur mycket 

handlingsfrihet som är lämpligt. Vidare bidrar handlingsfriheten för Beatrice till en 

ökad yttre autonom motivation så länge hon själv känner att hon har kontroll eftersom 

den enligt Ryan och Deci (2000a, s. 60) definieras som en yttre motiverande faktor som 

stämmer överens med individens egna värderingar och därmed uppfattas som en inre 

motiverande faktor. Samtidigt uppger Beatrice att det som motiverar henne mest på 

arbetsplatsen är lönen, kollegorna och att trivas bra. Dessa är alla yttre faktorer som hon 

menar är motiverande och då är frågan om handlingsfrihet är rätt väg att gå i ett längre 

perspektiv eller om en jämn mix av dessa faktorer och handlingsfrihet kanske är det 

vinnande konceptet. 
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Beatrice visar att hon har en tydlig strategi för att hantera pressade situationer och agera 

effektivt och strukturerat. Hon gillar även ansvar och vill då visa att hon förtjänar det 

ansvar hon har samt visa att hon kan. Detta tyder på en hög grad av målmedvetenhet 

som innebär att arbeta effektivt, vara organiserad, gilla att ta ansvar samt vara pålitlig 

enligt McCrae och John (1992, s. 178). Beatrice gillar också nya situationer men kan bli 

stressad och ser sig inte som en kreativ person och vill därför ha det tydligt för hur hon 

ska hantera de situationerna. Detta ses som en lägre grad av öppenhet, vilket 

kategoriseras av en person som inte är kreativ och lätt stressar upp sig i svåra situationer 

(McCrae & John, 1992, s. 179). 

 

6.1.4 Lollo 

Lollo uppger att ökade friheter och befogenheter skulle verka positivt för hennes 

motivation. Samtidigt gillar hon nya situationer och motiveras av att kunna hitta egna 

kreativa lösningar på problem som uppstår. Hon uppger att det är viktigt att med frihet 

på arbetsplatsen och att det finns möjlighet att utnyttja sin kreativitet och hitta 

individuella lösningar för kunderna. Detta stämmer in på en person som kännetecknas 

av hög efterfrågan på handlingsfrihet enligt Conger och Canungos (1998, s. 474) 

definition av en person som efterfrågar en hög grad av handlingsfrihet. Då hon själv 

strävar efter handlingsfrihet och ser det som stimulerande och utmanande resulterar det 

även i en yttre autonomt motiverande faktor enligt Ryan och Decis (2000b, s. 60) 

definition. Lollo har dock ingen klar bild av vad som motiverar henne starkast, ”Det 

beror på om du menar motivation för dagen, eller en långsiktig motivation. Jag tror i 

den långsiktiga motivationen är det den yttre, att visa sig för chefen. Den kortsiktiga 

och kanske den långsiktiga är det här med kunderna. För det är det som gör jobbet 

roligt”. 

  

Lollo ser sig själv som duktig i pressade situationer och kan jobba effektivt samt 

metodiskt samtidigt som hon tycker att det är stimulerande och roligt. Enligt McCrae 

och Johns (1992, s. 178) studie menar detta på att hon har en hög målmedvetenhet. Vad 

gäller öppenhet visar Lollo att hon gillar nya situationer och ser det som en rolig del av 

sitt jobb samtidigt som hon inte vill ha för mycket utrymme för kreativitet, utan lite mer 

styrt och tydligt. Dessa egenskaper kopplas till ett personlighetsdrag med en medelgrad 

av öppenhet enligt Femfaktormodellen (McCrae & John, 1992, s. 179). 

 

6.1.5 Casper  

Casper visar tydligt i undersökningen att han efterfrågar ökade friheter och befogenheter 

samtidigt som han vill ha mycket utrymme för den egna kreativiteten och själv kunna 

lägga upp samt styra sitt arbete. Detta stämmer överens med Conger och Canungos 

(1998, s. 474) definition av handlingsfrihet. Han upplever dock att han endast till viss 

del har dessa friheter idag även om han fått mer och mer eftersom. Då Casper själv 

efterfrågar handlingsfrihet och ser det som stimulerande ger det honom en yttre 

autonom motivation. Detta då en yttre autonom motivation enligt Ryan och Deci 

(2000a, s. 60) uppstår när en yttre motiverande faktor stämmer överens med de egna 

värderingarna och ses som stimulerande och underhållande. 
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Casper anser att det är viktigt med en tydlig målsättning för att vilja utvecklas och att 

hela tiden drivas framåt. Han upplever sig själv som stresstålig samt effektiv i pressade 

situationer och han gillar ansvar. Detta kopplas till en hög grad av målmedvetenhet 

enligt Femfaktormodellen (McCrae & John, 1992, s. 178). Casper stimuleras av nya 

situationer och ser dem som utmanande och en chans till att lära sig ny saker. Han ser 

även sig själv som en ambitiös och kreativ person. Dessa drag har en person med en hög 

öppenhet som enligt Femfaktormodellen karaktäriseras av öppen för nya utmaningar, 

fantasifull, kreativ och nyfiken (McCrae & John, 1992, s. 179). 

 

6.1.6 Hans  

Hans uppger att han inte har särskilt mycket handlingsfrihet idag samtidigt som fler 

friheter och befogenheter skulle bidra till ökad motivation och en vilja att lära sig mer. 

Hans efterfrågar utrymme för kreativitet och anser att det bidrar till ett arbete som inte 

upplevs lika enformigt. Detta stämmer in på Grönroos (2008, s. 382) definition av en 

person som efterfrågar en hög grad av handlingsfrihet, ”Att ge anställda befogenhet att 

själva fatta beslut och agera efter eget huvud i problematiska situationer”. Eftersom 

Hans själv eftersträvar handlingsfrihet fungerar den som en yttre autonomt motiverande 

faktor enligt Ryan och Decis (2000a, s. 60) definition. Dock menar Hans att det är den 

kontrollerade motivationen som motiverar honom mest, ”Arbetet är inte alltid 

supersuperkul, då blir de mer att visa sig duktig för de andra och chefen och göra ett 

bra jobb. Så den yttre är starkast för mig”. 

 

Hans gillar att ha ansvarsfulla uppgifter på arbetsplatsen och blir motiverad i pressade 

situationer samt arbetar för att kunderna ska bli nöjda. Detta visar på en hög grad av 

personlighetsdraget målmedvetenhet. McCrae och John (1992, s. 178) menar att det 

målmedvetna personlighetsdraget kännetecknas av ansvarsfullhet, att arbeta effektivt 

samt pålitligt. Samtidigt vill han ha frihet och utrymme för kreativitet i sitt arbete och 

stimuleras av nya situationer så länge det är klart för honom hur han ska hantera dem 

vilket indikerar på en medelgrad av öppenhet enligt FFM (McCrae & John, 1992, s. 

179). 

 

6.1.7 Greta 

Greta uppger att ökade friheter och befogenheter skulle öka motivationen samtidigt som 

hon vill ha det väldigt tydligt för sig vad som krävs och förväntas samt hur 

arbetsuppgifterna ska utföras. Hon upplever att hon redan har mycket ansvar och frihet i 

sitt arbete idag och gillar att kunna vara kreativ samt hitta individuella lösningar för sina 

kunder. Greta menar även att hon har ett otroligt kontrollbehov och så fort hon känner 

att hon inte har kontroll över situationen beskriver Greta att hon lätt blir stressad samt 

får en känsla av panik och att vilja ge upp. Detta tolkas som att hon efterfrågar en viss 

grad av handlingsfrihet samtidigt som det stämmer överens med Conger och Canungos 

(1998, s. 474) definition och fungerar så länge individen i fråga efterfrågar och upplever 

sig ha kontroll av handlingsfriheten. Samtidigt stärks det av Bowen och Lawler (1995, 

s. 83-84) som menar att det finns gränser för hur mycket handlingsfrihet som är lämpligt 

utefter person och situation. Vidare upplevs handlingsfriheten av Greta som en yttre 

autonomt motiverande faktor så länge hon känner kontroll över situationen i enlighet 

med vad Ryan och Deci (2000a, s. 60) beskriver om yttre autonom motivation. Greta 
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menar dock att det är den kontrollerade motivationen som motiverar henne mest, ”Jag 

motiveras mest av yttre faktorer och det återkopplar egentligen till det första jag sa om 

vad som motiverar mig mest. Det är när jag får höra att jag gör något bra”. 

Kontrollerad motivation är när individen i fråga motiveras av en yttre faktor och av den 

anledningen känner sig tvungen att engagera sig i uppgiften, till exempel på uppmaning 

av chefen (Gagné & Deci, 2005, s. 334).  

  

Greta har ett högt kontrollbehov och får svårt att arbeta effektivt i pressade situationer 

när hon inte känner att hon har kontroll. Samtidigt gillar hon att ta ansvar och ser det 

som en motiverande faktor och arbetar ambitiöst för att visa att hon klarar av det. Detta 

indikerar på en individ med en medelgrad av målmedvetenhet enligt McCrae och Johns 

(1992, s. 178) definition av FFM. Greta tycker att det är jobbigt med nya situationer då 

hon inte känner att hon har kontroll och ser sig inte som en kreativ individ vilket 

indikerar på en låg nivå av öppenhet enligt FFM  (McCrae & John, 1992, s. 179). 

 

6.1.8 Ingvar 

Ingvar efterfrågar en arbetsplats där hans handlingsutrymme är begränsat och han 

istället har ett tydligt spår att följa. Han uppger att motivationen skulle sjunka om han 

fick ökade friheter samt befogenheter och menar att han efterfrågar en arbetsplats som 

inte kräver särskilt mycket kreativitet av honom utan istället är mer styrt med tydliga 

direktiv kring hur arbetsuppgifterna ska utföras. Ett sådant arbete passar honom bäst och 

det är just så som han upplever att det är på hans arbetsplats idag. Detta kan liknas med 

en person som efterfrågar mindre handlingsfrihet enligt Bowen och Lawler (1992, s. 

164-165) som menar att de anställda riskerar att tappa motivationen och istället bli 

stressade samt missnöjda om arbetsuppgifterna kräver handlingsfrihet som inte önskas 

av personalen. Vidare innebär också att det i Ingvars fall resulterar i en kontrollerat 

motiverande faktor då han själv inte vill ha handlingsfrihet och ser det som något 

påfrestande på motivationen. Gagné och Deci (2005, s. 334) menar att kontrollerad 

motivation uppstår när individen i fråga själv inte ser faktorn som motiverande utan 

istället agerar av någon annan anledning, till exempel för att chefen bett honom göra 

uppgiften eller motsvarande. 

  

Ingvar anser att det är jobbigt med pressade situationer och ser det som ett stressande 

moment samt efterfrågar inte mycket ansvar. Detta stämmer enligt McCrae och John 

(1992, s. 178) in på en individ med låg grad av målmedvetenhet. Han har även en låg 

grad av öppenhet. Detta då nya situationer ses som utmanande men han blir också lätt 

stressad om han inte vet hur han ska gå tillväga (McCrae & John, 1992, s. 179). Ingvar 

efterfrågar också ett lågt utrymme för kreativitet i sitt arbete. 

 

6.1.9 Fredrik 

Fredrik uppger att motivationen inte skulle öka om han fick ökade friheter och 

befogenheter på sin arbetsplats som idag är ganska begränsad vad gäller dessa. Han 

menar även att han inte känner sig kreativ och anser att det känns tryggt att inte behöva 

ta egna beslut. Han föredrar mycket tydliga direktiv kring hur arbetsuppgifterna ska 

utföras, ”Jag vill inte ha för mycket frihet, mycket tydliga direktiv så blir det lättare”. 

Vid jämförelse med Conger och Canungos (1998, s. 474) definition av handlingsfrihet 
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tyder det på att Fredrik efterfrågar en låg grad av handlingsfrihet. Det stärks även av 

Bowen och Lawler (1992, s. 164-165) som menar att individer som inte själva 

efterfrågar handlingsfrihet riskerar att bli stressade, missnöjda och istället tappa 

motivationen om de utsätts för sådana situationer. Då Fredrik själv inte efterfrågar 

handlingsfrihet och istället vill ha tydligare direktiv att följa medför det att 

handlingsfriheten blir en kontrollerad motivationsfaktor för honom. Att vara 

kontrollerat motiverad innebär att personen agerar med en känsla av press eller tvång till 

att engagera sig i uppgiften (Gagné & Deci, 2005, s. 334). Ett exempel på kontrollerad 

motivation är när en individ endast utför ett visst arbete för att chefen bett honom göra 

det, inte för att denne själv stimuleras av uppgiften.  

 

Fredrik gillar att ta ansvar på sin arbetsplats men blir lätt stressad och omotiverad i 

svåra situationer som uppstår. En låg grad av målmedvetenhet kännetecknas av att vara 

känslig för stressande situationer och att motivationen sjunker i nya situationer enligt 

McCrae och John (1992, s. 178) vilket stämmer in på Fredriks beskrivning. Han 

upplever inte att han är särskilt kreativ och blir omotiverad i nya situationer om han är 

oförberedd. Vet han om uppgiften i god tid innan kan han uppleva det som roligt och 

utmanande men känslan av rädsla och obehag finns alltjämt kvar. Detta kan kopplas till 

en låg grad av öppenhet enligt McCrae och John (1992, s. 179) eftersom Fredrik inte ser 

sig själv som kreativ samtidigt som han känner sig orolig inför nya situationer och att 

det kan sänka hans motivation. 

 

6.1.10 Jeanette  

Jeanette upplever att hon har en viss del handlingsfrihet på sin arbetsplats idag men att 

detta inte räcker utan hon eftersöker ökade friheter och befogenheter samt stimuleras av 

att använda sin kreativitet i arbetet för att uppnå de utsatta målen. Grönroos (2008, s. 

382) definierar handlingsfrihet som, ”Att ge anställda befogenhet att själva fatta beslut 

och agera efter eget huvud i problematiska situationer”, vilket stämmer överens med 

vad Jeanette beskriver. Det är också den egna strävan efter handlingsfrihet som gör att 

den stimulerar henne och appliceras som en yttre autonom motivation enligt Ryan och 

Decis (2000a, s. 60) definition. 

 

Jeanette uppvisar ett tydligt målmedvetet driv i sitt arbete, hon anser det är viktigt med 

en tydlig målsättning och har en klar strategi för att arbeta så tidseffektivt som möjligt 

och få saker gjorda. McCrae och John (1992, s. 178) konstaterar att en person med hög 

målmedvetenhet karaktäriseras av att vara effektiv, organiserad, pålitlig, ansvarsfull, 

ambitiös och stresstålig. Jeanette gillar att ta ansvar och komma med egna kreativa 

lösningar på problem samtidigt som nya arbetssituationer ses som motiverande, vilket är 

i enlighet med en person som har hög grad av öppenhet enligt Femfaktormodellen. 

(McCrae & John, 1992, s. 179). 

 

6.1.11 David 

David uppger att motivationen skulle sjunka om han fick ökade friheter och 

befogenheter samtidigt som att menar att han har det ganska styrt idag, men vill inte ha 

lägre handlingsfrihet. Han anser också att det känns tryggt att inte behöva ta några 

beslut och behöva ansvara för dem. Detta stämmer in på en person som enligt Conger 
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och Canungo (1998, s. 474) har en låg grad av handlingsfrihet. Vidare innebär det en 

kontrollerat motiverande faktor i enlighet med Gagné och Decis (2005, s. 334) 

definition, då han själv inte vill ha handlingsfrihet. 

 

David uppger att han inte vill ha mer ansvar och befogenheter på sin arbetsplats än vad 

han har idag samtidigt som han menar att pressade situationer upplevs som ett jobbigt 

moment. Detta stämmer in på en individ med låg grad av målmedvetenhet enligt 

McCrae och Johns (1992, s. 178) definition. Huruvida nya situationer påverkar hans 

motivation eller inte beror på situationens natur, han efterfrågar inte kreativitet och vill 

inte behöva ta beslut samt ansvara för dem. Detta kan kopplas till en låg grad av 

öppenhet enligt FFM (McCrae & John, 1992, s. 179).  

 

6.1.12 Sammanfattning  

Tabell 6.1 nedan ger en överblick på några utvalda faktorer utefter analysen av 

respondenternas svar från 6.1. Detta för att tydliggöra och sammanfatta hur 

respondenterna förhåller sig till de olika faktorerna som presenterats och underlätta 

inför kommande delkapitel som söker samband och olikheter mellan respondenterna 

 

 

  

Upplevd 

handlingsfrihet idag 

 

Efterfrågan på 

handlingsfrihet 

 

 

Målmedvetenhet 

 

 

Öppenhet 

 

 

Hur motivationen 

påverkas av 

handlingsfrihet 

Erfarenhet 

 

 

Kristina Låg Hög Hög Hög Yttre autonom Fler än 6 år 

Ebba Låg Låg Låg Låg Kontrollerad 1 – 3 år 

Beatrice Låg Medel Hög Låg 

Yttre 

autonom/kontrollerad 1 – 3 år 

Lollo Låg Hög Hög Medel Yttre autonom 4 – 6 år 

Casper Medel Hög Hög Hög Yttre autonom 4 – 6 år 

Hans Låg Hög Hög Medel Yttre autonom 1 – 3 år 

Greta Hög Medel Medel Låg 

Yttre 

autonom/kontrollerad 1 – 3 år 

Ingvar Låg Låg Låg Låg Kontrollerad 4 – 6 år 

Fredrik Låg Låg Låg Låg Kontrollerad 4 – 6 år 

Jeanette Medel Hög Hög Hög Yttre autonom 1 – 3 år 

David Låg Låg Låg Låg Kontrollerad Fler än 6 år 

 

Tabell 6.1: Överblick av respondenterna 

 

När respondenternas grad av upplevd handlingsfrihet på arbetsplatsen bedömdes var det 

vissa respondenter som angav att de upplever frihet även om de blivit klassificerade 

som låg grad av handlingsfrihet. Detta beror på att de flesta respondenter definierar 

frihet som att själva kunna styra över sin arbetstid och planera sitt arbete. Detta är 

givetvis en del av handlingsfrihet men det finns mycket annat som spelar in där 

framförallt deras ansvar och befogenheter till att själva kunna fatta beslut i 

problematiska situationer är en viktig del. 
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6.1.13 Branscherfarenhet 

Då branscherfarenhet anger hur länge de olika respondenterna arbetat inom branschen 

är det en faktor som skulle kunna tänkas ha ett samband med såväl motivation som 

handlingsfrihet. Detta antyder till exempel Ingvar som menar att han är mer eller mindre 

fullärd och att arbetet därför inte längre stimulerar honom lika mycket. Men det enda 

sambandet med branscherfarenhet som hittades i denna undersökning var att ju längre 

erfarenhet respondenten hade desto högre kompetens upplevde de. Det finns däremot 

inget direkt samband mellan branscherfarenhet och handlingsfrihet, motivation eller 

personlighetsdrag som identifierats.  

 

6.2 Handlingsfrihetens koppling till öppenhet, målmedvetenhet och SDT  

Ett mönster som går att se är att de respondenter som efterfrågar en hög grad av 

handlingsfrihet, alltså Kristina, Jeanette, Lollo, Hans och Casper har en personlighet 

med en hög målmedvetenhet och en hög- eller medelgrad av öppenhet. Dessa fem är 

bland annat ambitiösa, stresståliga, kreativa och öppna för nya erfarenheter. De 

eftersträvar en hög grad av handlingsfrihet och mindre tydliga direktiv kring hur 

arbetsuppgifterna ska utföras. Conger och Canungo (1998, s. 474) förklarar 

handlingsfrihet som ett tillstånd som får de anställda att uppleva känslan av att de är 

kunniga samt att de har kontroll över och kan situationen. Samtidigt bidrar det även till 

att personalen tar egna initiativ och känner att de har ett meningsfullt uppdrag. Den 

empiriska undersökningen visar således att en person med hög grad av målmedvetenhet 

tenderar att vilja ha och motiveras av handlingsfrihet som därmed appliceras som en 

yttre autonom motivationsfaktor. Ryan och Deci (2000a, s. 60) belyser att yttre autonom 

motivation enligt SDT uppstår när individens egna värderingar överensstämmer med 

den yttre motiverande faktorn. Individen ser det då som en inre motivationsfaktor och 

utförandet av uppgiften som stimulerande och underhållande. 

 

Om dessa fem skulle få större friheter och befogenheter i sitt arbete än vad de har idag 

uppger de att det skulle bidra till att öka deras motivation. I det motsatta fallet om de 

skulle få minskade friheter och befogenheter i sitt arbete så skulle allas motivation 

sjunka. Grönroos (2008, s. 219) menar att brist på handlingsfrihet, det vill säga en 

arbetsplats med strikta regler som inte lämnar något till att handla självständigt och 

kreativt lösa de problem som uppstår i vardagen kan leda till sjunkande motivation hos 

frontpersonalen. I deras arbete idag skiljer det sig dock i hur mycket friheter och 

handlingsfrihet de egentligen har. Jeanette och Casper har idag en medelgrad av 

handlingsfrihet medan Lollo, Hans och Kristina upplever att de inte har mycket 

handlingsfrihet. Den gemensamma faktorn är att alla fem eftersträvar mer och ser 

handlingsfrihet som en motiverande faktor. De anser även att de har ett roligt jobb och 

stimuleras av att hjälpa sina kunder även om Jeanette och Casper menar att det kan 

variera lite, speciellt då det blir enformiga arbetsuppgifter. Kristina anser också att hon 

har ett roligt jobb då hon får möta kunder och den ena dagen inte är den andra lik. Som 

de har nämnt så tycker de att de har ett underhållande arbete förutom när det blir för 

enformigt och för lite handlingsfrihet. Grönroos (2008, s. 384) styrker detta med att 

handlingsfrihet hos frontpersonalen kan leda till ökad arbetstillfredsställelse som i sin 

tur leder till ökad motivation och bättre arbetsprestation. Detta är något som verkligen 

passar in på dessa fem människor då de alla eftersöker ett mer fritt arbete med färre 

tydliga direktiv. 
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De individer som efterfrågar lite handlingsfrihet, Ebba, Fredrik, Ingvar och David har 

personlighetsdrag med låg grad av målmedvetenhet och en låg öppenhet. Dessa 

personer vill ha sitt arbete mer styrt och tydliga riktlinjer att följa. Ebba, Fredrik, Ingvar 

och David menar att deras motivation inte skulle öka ifall deras friheter och 

befogenheter på arbetsplatsen skulle öka, de tror istället att det finns risk för att den 

skulle sjunka. Ingvar uppger att motivationen skulle sjunka för att det skulle kunna 

kännas som att det blir för mycket att göra och att disciplinen bland personalen skulle 

sjunka då det kan bli lätt att ”glida undan” från saker om chefen får för dålig koll på vad 

de anställda gör. Ebba menar att om friheterna och befogenheterna ökar så skulle hon 

bli mindre motiverad och känna en press på sig att hon måste leverera, samtidigt menar 

David att det känns tryggt att inte behöva ansvara för några beslut. Fredrik tycker att det 

lätt skulle kunna bli för mycket och att hans motivation sjunker snabbt om han inte vet 

hur han ska hantera situationen. Ökad handlingsfrihet skulle i dessa fall utgöra en 

kontrollerad motivationsfaktor då dessa personer själva inte efterfrågar handlingsfrihet. 

Istället för ökad motivation till att arbeta riskerar de här individerna att få en känsla av 

press på sig där de känner sig tvingade i arbetet vilket därmed skulle ge en negativ 

effekt på motivationen. Bowen och Lawler (1995, s. 83-84) stärker detta med att det 

finns gränser för hur mycket handlingsfrihet som uppskattas. Grönroos (2008, s. 385) 

uttrycker också att det inte är passande att ge alla i personalen handlingsfrihet eftersom 

inte alla vill axla det ansvar som följer med handlingsfriheten. Samtidigt menar Bowen 

och Lawler (1992, s. 164-165) att vissa personer istället efterfrågar tydliga riktlinjer för 

hur saker och ting ska göras och vill inte ta egna beslut, annars riskerar dessa personer 

att bli missnöjda, stressade och istället tappa motivation om de blir ”påtvingade” 

handlingsfrihet. Ebba, Ingvar och David uppger också att de eftersträvar mycket tydliga 

direktiv kring arbetet och hur arbetsuppgifterna ska utföras medan. Frihet är en stor 

beståndsdel inom handlingsfrihet och visar ytterligare argument för att dessa fyra 

respondenter skulle påverkas negativt av ökat handlingsutrymme på sina arbetsplatser. 

Detta stämmer också in på Sheldon et al. (2003, s. 358) som riktar kritik mot SDT och 

menar att det inte alls är säkert att alla eftersträvar personlig utveckling och autonomi. 

Det kan mycket väl vara så att vissa individer istället är nöjda med att ha ett arbete med 

tydliga riktlinjer och instruktioner som de sedan följer och inte behöver anstränga sig 

och sträva efter utveckling (Sheldon et al., 2003, s. 358). Dessa respondenter uppgav 

också att motivationen skulle sjunka även vid minskad handlingsfrihet då den redan är 

så pass låg idag. 

 

Ebba, David och Ingvar menar att arbetsuppgifterna i sig inte är särskilt stimulerande, 

men även om arbetsuppgifterna inte känns stimulerande tycker Ingvar att det är roligt att 

gå till jobbet mest för att träffa kollegor och umgås. Fredrik uppger dock att han anser 

sig ha ett roligt jobb och stimuleras av att hjälpa kunder och träffa kollegorna. Alla fyra 

upplever att de idag har lite handlingsfrihet på arbetsplatsen. De har en lämplig nivå av 

handlingsfrihet idag då ingen av dessa eftersträvar eller motiveras av handlingsfrihet 

som enligt Grönroos (2008, s. 382) definition är, ”Att ge anställda befogenhet att själva 

fatta beslut och agera efter eget huvud i problematiska situationer”. Vid försök att 

implementera handlingsfrihet på en arbetsplats där de anställda inte efterfrågar det finns 

det istället stor risk att de blir missnöjda, stressade och istället tappar motivation 

(Bowen & Lawler, 1992, s. 164-165). Resultatet blir då att handlingsfriheten fungerar 

som en kontrollerad motivationsfaktor. Att vara kontrollerat motiverad innebär att 

personen agerar med en känsla av press och en känsla av ett tvång till att engagera sig i 

uppgiften (Gagné & Deci, 2005, s. 334).  
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Greta och Beatrice skiljer sig från övriga respondenter då de efterfrågar en medelgrad 

av handlingsfrihet. De båda har en låg öppenhet samtidigt som Greta har en medelgrad 

av målmedvetenhet medan Beatrice har en hög målmedvetenhet. Greta vill ha en jämn 

mix av tydliga direktiv och frihet där de har tydliga riktlinjer för att hon ska veta vad 

som förväntas och vad som ska göras men samtidigt ha utrymme för att vara kreativ. 

Beatrice efterfrågar en viss del handlingsfrihet samtidigt som hon har en låg grad idag 

men är tydlig med att det inte får bli för mycket handlingsfrihet. Hon vill istället ha ett 

relativt styrt arbete med tydliga instruktioner och riktlinjer kring hur arbetsuppgifterna 

ska utföras. Detta då hon inte känner sig så kreativ och istället vill ha en tydlig struktur 

att följa. Handlingsfrihet ger i detta fall en yttre autonom motivation så länge personerna 

i fråga känner att det har kontroll över situationen och vet vad som ska göras och vad 

som förväntas av dem. Detta styrks av Bowen och Lawler (1995, s. 83-84) som menar 

att det finns gränser för hur mycket handlingsfrihet som är lämpligt att delegera. 

Samtidigt menar Argyris (1998, s. 196-197) att det kan vara svårt för ledare att avgöra 

hur mycket handlingsutrymme som är lämpligt vilket innebär att det är viktigt för ledare 

att vara medvetna om detta och anpassa handlingsfriheten efter olika personer och deras 

behov. 

 

Greta skiljer sig från övriga respondenter på det sättet att hon är väldigt resultatinriktad 

och har ett stort behov av att få visa hur duktig hon är. Greta beskriver sig själv som att 

hon har ett otroligt kontrollbehov och motiveras främst av yttre faktorer. Hon uppger 

även att hon motiveras av frihet och ansvar men då framförallt för att hon är 

tävlingsinriktad och vill visa för chefen att hon är duktig och söker beröm. Detta kan 

vara förklaringen till hennes medelgrad av målmedvetenhet och låga öppenhet även fast 

hon ändå strävar efter en viss del handlingsfrihet. Det fungerar så länge hon känner att 

hon har kontroll, precis som Conger och Canungo (1998, s. 474) beskriver så fungerar 

handlingsfriheten så länge individen i fråga känner sig ha kontroll. Men så fort hon 

tappar kontroll över situationen får hon känslan av att vilja ge upp vilket stärks av 

Bowen och Lawler (1995, s. 83-84) som menar att det finns gränser för hur mycket 

handlingsfrihet som är lämpligt.  

 

6.3 Verktyg för handlingsfrihet  

 

Greta, Hans, Casper, Jeanette och Ebba upplever att de fullt ut inte har den kompetens 

som krävs och att det uppkommer situationer där de inte vet hur de ska handskas med 

uppgiften. I sådana situationer där Greta och Hans känner att de inte har tillräcklig 

kompetens känner de att de inte heller får det stöd bakom sig som de behöver alla 

gånger vilket Casper, Jeanette och Ebba får. Greta har krävt att få tillräckligt med stöd i 

sådana situationer men att det vissa gånger inte har hjälpt. Då blir det snarare en 

irritation och en total saknad av motivation när hon har fått mycket befogenheter och 

ansvar men inte rätt verktyg för att klara av det. Man kan självklart inte kräva att 

frontpersonalen på ett tjänsteföretag ska ha svaren på alla problem och frågor som kan 

uppstå i interaktionen med kunderna (Grönroos, 2008, s. 219). Men i dessa fall bör de 

ha förtroende och befogenheten att lösa problemet genom exempelvis möjlighet till 

experthjälp och support från huvudkontoret. Detta är något som Greta inte verkar ha 

tillräckligt av. Därför sjunker hennes motivation i sådana tillfällen. Möjligtvis kan hon 

ha mer handlingsfrihet än vad hon egentligen klarar av och vill ha men framförallt har 

hon inte fått tillräckligt med stöd för att klara av situationerna eller fått tillräckligt med 

kunskap.  
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Det är endast Casper och Ingvar som känner att företaget satsar på dem i form av 

utbildningar och dylikt. Många program för att implementera handlingsfrihet 

misslyckas för att ledaren fokuserar för mycket på befogenheter och fritt 

handlingsutrymme utan att förmedla den information, kunskap och de belöningar som 

krävs (Bowen & Lawler, 1995, s. 76). Resultatet kan då bli att frontpersonalen har de 

befogenheter som krävs för att uppfylla kundernas förväntningar men är inte tränade för 

att bemöta dem på rätt sätt. Företagen måste därför vara bättre på att förmedla 

information, utbilda frontpersonalen samt ge feedback för att frontpersonalen både ska 

ha den kunskap och de befogenheter som krävs för att handlingsfriheten ska fungera 

effektivt (Bowen & Lawler, 1995, s. 76). Greta känner här att företaget inte satsar på 

henne och att hon inte får delta i några utbildningar. Hon får dock ändå relativt mycket 

med feedback vilken är konstruktiv och som motiverar henne. Detta verkar dock inte 

räcka för att ge Greta tillräckligt med kunskap. Sett till de andra respondenterna skiljer 

det sig kring hur mycket feedback de får och hur konstruktiv den är. Casper, Ebba, Hans 

och Lollo uppger att de får bra med feedback och att den dessutom är konstruktiv till 

stor del. Beatrice, Fredrik, David, Ingvar och Jeanette däremot menar att de får lite 

feedback eller ingen alls. Även Kristina får enskild feedback förhållandevis sällan och 

den är inte alls konstruktiv. Detta är något som hon saknar och något som skulle öka 

hennes motivation om hon fick. Kristina vill framåt och utvecklas och då är konstruktiv 

feedback ett bra verktyg enligt henne.  

 

Utifrån respondenternas beskrivningar av deras arbetsuppgifter kan det konstateras att 

mycket av arbetsuppgifterna som de ställs inför under en dag är av en vardaglig 

karaktär, ganska simpla och inte av en komplicerad art. Till exempel menar Beatrice, 

Greta, Ingvar och David att få träffa kollegorna är en viktig motivationsfaktor för dem, 

samtidigt uppger Beatrice, Ingvar och David att arbetet tenderar att bli enformigt i vissa 

situationer. Dessa ger intryck av att den autonoma motivationen att trivas på 

arbetsplatsen är viktig då arbetsuppgifterna i sig inte ses som tillräckligt stimulerande. 

Tidigare studier av Grolnick och Ryan (1987, s. 897) visar att uppgifter som har mer 

vardaglig karaktär inte skiljer sig i prestation vid användande av autonom- och 

kontrollerad motivation. I situationer som inkluderar både komplexa uppgifter som är 

intressanta och mindre komplexa uppgifter som kräver disciplin är den autonoma 

motivationen, en blandning av inre motivation och yttre autonom motivation överlägset 

det bästa sättet för att motivera de anställda till ett effektivt arbete (Gagné & Deci, 2005, 

s. 347). Även då ett jobb innehåller endast vardagliga uppgifter där den autonoma 

motivationen inte har någon fördel mot kontrollerarad motivation angående prestationen 

bidrar autonom motivation till en högre arbetstillfredsställelse och välmående.  
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7 Slutsats 

Syftet med detta kapitel är att presentera slutsatserna, besvara studiens 

problemformulering och syfte samt redovisa studiens forskningsteoretiska bidrag. 

Inledningsvis beskrivs de observerade effekterna av handlingsfrihet för att sedan 

presentera två grafer som visar sambandet mellan handlingsfriheten och 

personlighetsdragen målmedvetenhet och öppenhet. Avslutningsvis förs en diskussion 

kring studiens slutsatser och dess trovärdighet. 

 

7.1 Effekter av handlingsfrihet och dess förhållande till 

personlighetsdragen 

Det empiriska materialet visar att handlingsfrihet kan ge tre olika effekter på de 

anställda. Utgången beror på individens egen inställning till handlingsfrihet och det är 

därför viktigt för ledare att identifiera vad personalen efterfrågar för typer av motivation 

på sin arbetsplats och anpassa sig efter situation samt individ. De tre effekterna som 

handlingsfrihet har på de anställda är: 

 

1. Ökad yttre autonom motivation. De personer som själva efterfrågar 

handlingsfrihet och ser arbetsuppgifterna som roliga, stimulerande och trivs med 

dem utvecklar en yttre autonom motivation av handlingsfrihet. Detta då den 

stämmer överens med individens egna värderingar och uppfattas därmed som en 

inre motiverande faktor. Individer som tenderar att tillhöra den här kategorin är 

de med en hög- eller medelgrad av målmedvetenhet och en hög grad av 

öppenhet som stimuleras av att kunna ta egna initiativ och vara kreativa i sitt 

arbete. 

 

2. Kontrollerad motivationsfaktor. De personer som inte efterfrågar handlingsfrihet 

alls men ändå utsätts för den eller de som får för mycket handlingsfrihet tillhör 

den här kategorin. Dessa individer utvecklar en kontrollerad motivation av 

handlingsfriheten men istället för ökad motivation riskerar den här att 

individerna upplever en press eller känner sig tvingade i arbetet och därmed 

sänker motivationen. Karaktäriserande för individer i den här kategorin är att de 

vill ha väldigt tydliga riktlinjer och hela tiden veta exakt vad och hur mycket de 

måste göra. Samtidigt vill de inte heller själva behöva vara särskilt aktiva och 

tänka själva eller att det helt enkelt blir för mycket handlingsfrihet. De personer 

som har låg grad av personlighetsdragen tenderar att tillhöra den här kategorin. 

 

3. Yttre autonom motivation till en viss gräns, utöver den gränsen utgör 

handlingsfrihet en kontrollerad motivationsfaktor. De personer som efterfrågar 

en viss del handlingsfrihet men ändå vill ha relativt mycket tydlighet om vad 

som ska göras i olika situationer tillhör den här kategorin. Dessa personer får 

handlingsfrihet som en yttre autonomt motiverande faktor så länge de känner att 

de har kontroll över situationen och vet vad som ska göras och vad som 

förväntas av dem. När de inte längre känner att de har kontroll över situationen 

riskerar de istället att bli stressade av handlingsfriheten och det ansvar de fått. 

Handlingsfriheten utgör då istället en kontrollerad motivationsfaktor och 

motivationen tenderar då att minska. Individer med låg grad av öppenhet men en 

högre grad av målmedvetenhet tenderar att tillhöra den här kategorin. 
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I graferna nedan sätts respondenternas efterfrågan på handlingsfrihet i förhållande till 

personlighetsdragen öppenhet respektive målmedvetenhet. Graferna visar att det finns 

ett tydligt samband mellan både öppenhetens och målmedvetenhetens förhållande till 

respondenternas efterfrågan av handlingsfrihet. Detta syns extra tydligt med trendlinjen 

som är utritad i respektive graf. Sambandet visar att personer med lägre grad av såväl 

öppenhet som målmedvetenhet efterfrågar en mycket begränsad handlingsfrihet. Dessa 

respondenter ser istället handlingsfrihet som något jobbigt och krävande som sänker 

motivationen. Samtidigt som de med högre grad av personlighetsdragen ser 

handlingsfrihet som något positivt och utvecklande som bidrar till en ökad yttre 

autonom motivation.  

 

Respondenterna presenteras i graferna genom att första bokstaven i deras namn står 

ovanför den punk som representerar respektive respondent. B – Beatrice, C – Casper, D 

– David, E – Ebba, F – Fredrik, G – Greta, H – Hans, I – Ingvar, J – Jeanette, K – 

Kristina samt L – Lollo.  
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Figur 7.1: Öppenhet i förhållande till efterfrågan på handlingsfrihet 
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Figur 7.2: Målmedvetenhet i förhållande till efterfrågan på handlingsfrihet  

 

Många av respondenterna efterfrågar handlingsfrihet men nästan hälften känner att de 

inte alltid har den kunskap som krävs i sitt arbete. Flertalet men inte alla känner då att 

de har stöd bakom sig i form av support från kollegor eller chefer för att lösa 

situationerna. Det är väldigt få som känner att företaget satsar på dem i form av 

vidareutbildningar med mera. Huruvida de får feedback eller inte är det väldigt spridda 

upplevelser om. För att handlingsfriheten ska vara motiverande och ge ett effektivt 

arbetsresultat är det viktigt att ledaren främjar dessa verktyg för sina anställda. Extra 

viktigt är det för de personer med lägre personlighetsdrag av målmedvetenhet och 

öppenhet då dessa inte är lika intresserade och kapabla att ta på sig för mycket ansvar 

utan tillräcklig säkerhet och kunskaper. Sedan finns det även de respondenterna som 

menar att de inte blir motiverade av att få feedback etcetera men det bidrar ändå till att 

öka deras kunskap så att handlingsfrihet kan ges i större omfattning. 

 

Studien visar att respondenterna i överlag upplever en väldigt låg grad av 

handlingsfrihet jämfört med hur mycket handlingsfrihet de efterfrågar. Åtta av elva 

upplever en låg grad av handlingsfrihet på sin arbetsplats idag samtidigt som det bara är 

fyra av dessa som är nöjd med den nivån. Två av respondenterna upplevde en 

medelgrad av handlingsfrihet idag men båda dessa vill ha mer. En av respondenterna 

upplevde en hög grad av handlingsfrihet i sitt arbete idag men efterfrågar endast en 

medelgrad. Detta innebär att sex av respondenterna efterfrågar en högre grad av 

handlingsfrihet än vad de har idag vilket är viktigt att ledare uppmärksammar för att 

dessa respondenter ska uppnå en hög grad av yttre autonom motivation på sin 

arbetsplats. 

 

Vissa respondenter efterfrågar inte en stor del handlingsfrihet i sitt arbete samtidigt som 

de var tydliga med att den kontrollerade motivationen var viktigast för dem. Dessa 

personer tenderar att bli stressade och ineffektiva vid för mycket handlingsfrihet. Det är 

då viktigt att ta hänsyn till detta och inte ge handlingsfrihet till de som inte efterfrågar 

det. Många av arbetsuppgifterna som respondenternas arbete består av idag är av en 
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vardaglig och ganska simpel karaktär. Vid denna typ av arbetsuppgifter fungerar 

kontrollerad- och autonom motivation lika bra för prestationen. Den autonoma 

motivationen är dock alltid bättre för de anställdas välmående (Gagné & Deci, 2005, s. 

347) men den kan nås av andra faktorer hos de som inte vill ha mycket friheter på 

arbetsplatsen. För dessa respondenter kan det istället vara bättre att satsa på andra yttre 

motiverande faktorer mixat med exempelvis en bättre sammanhållning med kollegor 

och en bättre arbetsmiljö för att få respondenterna så motiverade och välmående som 

möjligt. Detta då de själva uppgett att yttre motivationsfaktorer uppfattas som 

motiverande men att handlingsfrihet endast fungerar i viss utsträckning. 

 

Denna studie har således svarat på problemformuleringen, Hur påverkar handlingsfrihet 

frontpersonalens upplevda yttre autonoma motivation inom tjänsteföretag?, och 

konstaterar att handlingsfrihet kan leda till en ökad yttre autonom motivation. Om det 

ger en ökad yttre autonom motivation eller inte beror dock till stor del på individens 

egen inställning till handlingsfrihet. För att kunna avgöra om handlingsfrihet passar för 

individen kan ledaren identifiera detta genom att analysera individernas 

personlighetsdrag. Detta då det finns ett tydligt samband där de respondenter med högre 

grad av personlighetsdragen tenderar att skapa en ökad yttre autonom motivation vid 

mycket handlingsfrihet medan de personer som med en lägre grad av 

personlighetsdragen istället tenderar att få en minskad motivation av handlingsfrihet. 

 

7.2 Diskussion om slutsatserna samt dess trovärdighet 

Resultatet av denna studie är inte något som går att generalisera för alla företag men 

detta är inte heller syftet. Syftet med denna studie är istället att skapa en fördjupad 

kunskap om hur handlingsfrihet påverkar frontpersonalens yttre autonoma motivation 

samt att denna kunskap ska kunna användas som hjälp och vägledning av ledare inom 

främst tjänstesektorn. Det är något som denna studie uppfyller och med bakgrund i den 

teoretiska referensramen har denna uppsats en tyngd i sina slutsatser som ledare i 

företag där interaktion med kund uppstår kommer att kunna använda som hjälpmedel i 

sitt ledarskap. Det är viktigt att påpeka att slutsatserna inte kan ses som en absolut 

sanning utan snarare som en övergripande guide och stöd för vägledning i arbetet för 

ledare som implementerar handlingsfrihet.  

 

Det forskningsgap som identifierats och som denna studie ämnat undersöka var hur 

handlingsfrihet påverkar den yttre autonoma motivationen i en organisatorisk kontext. 

Då denna studie lyckats svara på problemformuleringen anses den ge ett 

kunskapsbidrag till forskningsområde. Där går den att använda som inspiration och 

hjälpmedel för ledare inom framförallt tjänsteföretag för att arbeta för ökad motivation 

och ökat välmående på arbetsplatsen. 

 

Författarna anser att studiens slutsatser är trovärdiga även om det går att diskutera i 

vilka sammanhang de är applicerbara. Även om undersökningen är gjord på banker bör 

inte slutsatserna begränsas endast till bankbranschen. Studien är inriktad på 

frontpersonalens handlingsfrihet och inställning till den vilket går att applicera i andra 

branscher inom tjänstesektorn. Det som krävs är dock en arbetsplats som främjar och 

uppmuntrar de anställdas handlingsfrihet samt att dessa även är mottagliga och 

intresserade av handlingsfriheten för att det ska ge positiva effekter på motivationen. 

Författarna anser därmed också att studien har kunnat besvara problemformuleringen 
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om hur handlingsfrihet påverkar frontpersonalens yttre autonoma motivation inom 

tjänsteföretag.  

 

Respondenternas egna subjektiva uppfattningar på hur mycket handlingsfrihet de har 

idag kan självklart variera och kan säkert skilja beroende på hur mycket den enskilde 

individen efterfrågar. För att undvika detta har flera frågor under intervjun ställts kring 

respondenternas handlingsfrihet. Det samlade intrycket har därmed gett en bra 

uppfattning om hur mycket handlingsfrihet de egentligen har idag och hur mycket de 

efterfrågar. Därför anses det inte ha haft stor inverkan på resultatet då det ändå syns 

vilka som vill ha mer eller mindre handlingsfrihet vilket är det viktigaste för ledaren att 

veta för att kunna förhålla sig mot hur det ser ut i dagsläget. 
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8 Rekommendationer 

I detta kapitel presenteras först författarnas rekommendationer för att implementera 

handlingsfrihet på arbetsplatsen till ledare inom tjänsteföretag. Dessa 

rekommendationer baseras på studiens slutsatser och analys. Sedan lyfts förslag till 

vidare forskning fram för att upplysa om relevanta utvecklingsområden som observerats 

under arbetets gång. 

 

8.1 Rekommendationer till ledare 

Som ledare på ett tjänsteföretag har man ett stort ansvar, frontpersonalen är i många 

avseenden företagets bild utåt och det är därför viktigt att de får de bästa 

förutsättningarna för att trivas på arbetsplatsen och att göra sitt jobb. Handlingsfriheten 

är där ett viktigt verktyg för att öka de anställdas yttre autonoma motivation och 

välmående på arbetsplatsen. Men eftersom det inte passar alla och vissa individer endast 

efterfrågar en låg grad av handlingsfrihet, samtidigt som alla människor är olika är det 

viktigt att ledare identifierar de anställdas olika efterfrågan på handlingsfrihet och 

anpassar sig till individ och situation för att det inte ska leda till negativa effekter. 

Personlighetsdragen öppenhet och målmedvetenhet har visat sig ha en tydlig korrelation 

med efterfrågan på handlingsfrihet och underlättar för ledare att identifiera efterfrågan 

på handlingsfrihet genom att observera personalens personlighetsdrag. Genom att 

använda handlingsfrihet på rätt sätt har denna studie visat att det kan leda till ökad yttre 

autonom motivation för de anställda vilket får dem att känna att de har ett meningsfullt 

arbete och stimuleras av arbetsuppgifterna.  

 

Ledaren får även inte glömma att uppmuntra till handlingsfrihet och visa att det 

uppskattas genom feedback och beröm samt ge personalen rätt kompetens genom 

utbildning. Detta är också viktiga delar av handlingsfrihet och ger frontpersonalen 

känslan av att vara betydelsefull då företaget satsar och tror på dem vilket bidrar till 

ökat välmående på arbetsplatsen. Utan tillräcklig kunskap och stöd i situationer där de 

anställda utsätts för handlingsfrihet tenderar det till att istället sänka motivationen. De 

individer som då blir extra känsliga är de med lägre grad av personlighetsdragen 

målmedvetenhet och öppenhet. Dessa personer känner sig då mer pressade och tycker 

inte att själva utmaningen blir rolig i sig som de med hög målmedvetenhet och hög 

öppenhet skulle kunna känna då en individ med låg grad av dessa inte heller är lika 

mottagliga för handlingsfrihet. 

 

8.2 Förslag till vidare forskning 

I denna studie har det undersökts hur handlingsfrihet påverkar frontpersonalens 

upplevda yttre autonoma motivation inom tjänsteföretag. Resultatet som framkommit 

går att använda som förståelse och hjälp till ledare i företag för att på ett så bra och 

effektivt sätt som möjligt kunna använda sig av handlingsfrihet i arbetet. Detta resultat 

är dock inget som går att generalisera på hela tjänstesektorn och alla dess respondenter 

då endast undersökningspersoner från Västerbotten deltog. Även antalet respondenter är 

för lågt för att kunna generalisera och undersökningen har endast utförts hos 

kundtjänstmedarbetare på banker. Det skulle kunna skilja mellan olika företag inom 

tjänstesektorn även om vi anser att bank representerar den sektorn på ett bra vis då de 

inte säljer fysiska produkter och tillhandahåller tjänster där förtroende är viktigt. För 



58 

 

framtida forskning skulle därför fler typer av branscher inom tjänstesektorn kunna 

undersökas samt även banker inom andra geografiska områden än Västerbotten.  

 

Andra förslag på framtida forskning är att gå ännu djupare in i psykologforskningen och 

teorier kring personlighetsdrag för att få en ännu djupare förståelse kring 

handlingsfrihetens påverkan på respondenternas motivation. Även andra faktorer skulle 

kunna påverka frontpersonalens motivation vid handlingsfrihet och detta skulle 

komplettera denna forskning på ett bra vis. 

  



59 

 

9 Sanningskriterier 

Detta kapitel ämnar att redovisa för läsaren en utvärdering av studiens kvalitativa 

undersökningsmetod. Här redogörs för trovärdigheten och äktheten i studien för att 

visa på studiens kvalitet och tillförlitlighet.  

 

I kvalitativa studier är ambitionen att upptäcka företeelser, att tolka och förstå 

innebörden av livsvärden samt att beskriva en kultur eller uppfattningar (Olsson & 

Sörensen, 2011, s. 105). Det viktiga i planeringen av forskningsstudier är att överväga 

vilken samling av information som är relevant för projektet (Olsson & Sörensen, 2011, 

s. 107). Alla typer av forskning värderas mot bakgrund av den kvalitet som används i 

undersökningsmetoderna. Kvaliten i en kvalitativ studie kan bedömas genom kriterierna 

trovärdighet och äkthet (Bryman & Bell, 2013, s. 402).  

 

9.1 Trovärdighet 

Trovärdigheten innehåller fyra stycken delkriterier vilka är tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering eller bekräftelse (Bryman & Bell, 2013, s. 

402). 

 

Tillförlitlighet är ett begrepp som grundar sig i hur forskarna väljer att framställa 

verkligheten. För att resultatet ska vara tillförlitligt ska det ha säkerhetsställts att 

forskningen genomförts enligt de regler som finns och att respondenterna som studerats 

får ta del av resultaten för att få bekräfta att forskaren uppfattat verkligheten på rätt sätt 

(Bryman & Bell, 2013, s. 403). Vi anser att denna uppsats är av en tillförlitlig karaktär 

då samtliga respondenter har erbjudits möjligheten att granska deras egna material från 

intervjuerna samt att de alla har fått ta del av den färdiga studien. Genom detta har vi 

arbetat för att stärka tillförlitligheten och något annat som bidragit till detta är att flera 

respondenter deltagit från olika kontor inom olika företag. Dock var det inte många som 

ville granska materialet innan publicering utan de flesta var mer intresserade av att se 

den färdiga studien. Detta är något som kan sänka studiens tillförlitlighet då 

respondenterna själva inte kontrollerat att vi har tolkat dem korrekt. De etiska regler 

som finns har följts vid intervjuer och vidare process av uppsatsen vilket stärker 

tillförlitligheten.  

 

Överförbarhet baseras på hur väl studiens resultat går att överföra till en annan miljö 

(Bryman & Bell, 2013, s. 404). Denna studie är individinriktad och utformad efter att få 

en förståelse och inte att generalisera. Denna förståelse går att överföra till andra miljöer 

inom tjänstesektorn som stöd för vägledning hos företag och framtida vidare forskning. 

Resultatet av studien skulle dock kunna skilja sig vid andra fall inom tjänstesektorn där 

arbetsförhållanden ser annorlunda ut och inom andra geografiska områden. 

 

För att studien ska få en pålitlighet är det viktigt att den innehåller en fullständig och 

tillgänglig redogörelse av alla faser i forskningsprocessen, exempelvis 

problemformulering, val av undersökningspersoner och beslut av analys av data 

(Bryman & Bell, 2013, s. 405). När undersökningen börjar bli klar, men eventuellt även 

under arbetets gång kan kollegor agera som granskare för att bedöma kvaliteten på de 

procedurer som valts och hur de tillämpats. Denna studie har noggrant och utförligt 

beskrivit alla delar och steg i forskningsprocessen så att det är enkelt för läsaren att följa 

med under varje steg. Handledare och andra uppsatsskrivare har under processens gång 
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granskat denna studie kontinuerligt för att på så vis öka kvaliten i arbetets procedurer 

och tillämpningar. I slutskedet av skrivandet har uppsatsen fått en noggrann genomgång 

av handledare och utomstående personer för att stärka trovärdigheten ytterligare. 

 

Med konfirmering eller bekräftelse menas att forskaren försöker att säkerhetsställa att 

denne agerat i god tro (Bryman & Bell, 2013, s. 405). Det ska på ett självklart sätt 

framgå att forskaren inte med medvetenhet låtit sina teoretiska inriktningar eller 

personliga värderingar påverka slutsatserna och utförandet av undersökningen. Att 

författarnas egna värderingar inte har påverkat denna studie är inte möjligt att garantera. 

Detta kan ha skett på ett omedvetet vis utan att författarna själva har märkt av det. 

Något som dock garanteras är att författarna har varit noga med att inte på ett medvetet 

vis ha låtit sina personliga värderingar och teoretiska inriktningar påverka studien. De 

har på ett medvetet sätt försökt att minimera de personliga värderingarna till att påverka 

resultatet och försökt se på processen genom objektiva ögon. Teorin och empirin har 

fått styra arbetets process där problemformulering och studiens syfte har varit 

vägledande och genomsyrande. Genom att författarna bearbetade datamaterialet från 

intervjuerna på ett noggrant och metodiskt vis samt noggrant har beskrivit och citerat 

respondenterna i empirin har de undvikit att använda sina egna värderingar i arbetets 

delar. För att kunna tolka vissa delar har dock författarna själva varit tvungna att värdera 

i olika situationer, men detta har de då varit medvetna om samt försökt minimera och i 

dessa situationer arbetat för att vara så objektiva som möjligt.  

 

9.2 Äkthet 

 

Äkthet innehåller fem olika delkriterier för att beskriva studiens kvalitet vilka är rättvis 

bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk 

autenticitet (Bryman & Bell, 2013, s. 405). 

  

Det första kriteriet är om studien ger en tillräckligt rättvis bild av de åsikter och 

uppfattningar som finns i den grupp av individer som studerats (Bryman & Bell, 2013, 

s. 405). För att denna studie ska ge en rättvis bild av respondenterna finns samtligas 

åsikter med i empirikapitlet. Självklart finns det åsikter och meningar som inte är med i 

denna studie från transkriberingarna. Men att ta med alltihop hade blivit för mycket och 

all information som uppkommit i intervjuerna är inte heller relevant vilket hade gjort 

studien rörig. Istället är det som är viktigt för studien och relevant för att uppfylla dess 

syfte noggrant beskrivet där undersökningspersonerna redovisas var för sig.  

 

Nästa kriterium är ontologisk autenticitet vilket granskar om undersökningen hjälper 

intervjupersonerna att komma fram till en bättre förståelse av sin sociala situation och 

miljö som de lever i (Bryman & Bell, 2013, s. 405). Genom att respondenterna har 

deltagit i intervjuerna har de själva fått en bättre förståelse kring vad som motiverar dem 

mest i sitt arbete, hur mycket handlingsfrihet de egentligen vill ha samt under vilka 

förutsättningar de arbetar som bäst. Detta har gett dem en större insikt om sig själva och 

en uppfattning kring hur de är som personer samt vad som passar dem bäst och vad de 

efterfrågar både privat och i arbetslivet. Flera av respondenterna har efter intervjuerna 

sagt att de har fått nya insikter om sig själva genom att ha deltagit och under intervjun 

har de fått fundera på frågor som de själva säger aldrig har tänkt på tidigare. 
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Pedagogisk autenticitet undersöker om studien har bidragit till att 

undersökningspersonerna har fått en bättre bild av hur andra individer i miljön upplever 

det runtomkring dem (Bryman & Bell, 2013, s. 405). Under intervjuerna kommer 

respondenterna flertalet gånger in på hur deras kollegor runtomkring dem känner och 

agerar i olika situationer. Dessa reflektioner ger dem en bättre bild av hur personerna 

runtomkring dem uppfattar miljön och de saker som finns där. Frågorna var dock 

fokuserade på respondenten själv och inte på individer runtomkring dem vilket gör att 

de många gånger inte tänkte så mycket på andra utan mest fick en bättre förståelse om 

sig själva. 

 

Hur studien bidragit till att undersökningspersonerna kan förändra sin situation är 

kriteriet katalytisk autenticitet (Bryman & Bell, 2013, s. 405). Respondenterna har 

genom sina nya insikter som deltagandet i intervjuerna har bidragit med gett dem en 

möjlighet till att förändra sin livssituation, både privat och i arbetet till ett sätt som gör 

dem mer motiverade och välmående. 

 

Med taktisk autenticitet menas om studien bidragit till att undersökningspersonerna fått 

bättre möjligheter till att vidta de åtgärder som krävs (Bryman & Bell, 2013, s. 405). 

Genom att ha deltagit i studien har de fått bättre insikt om sig själva i området och även 

vilka begränsningar som finns på företaget. Detta gör att denna studie har hjälpt 

respondenterna att få en uppfattning om vilka möjligheter som finns för att de ska kunna 

vidta de åtgärder som krävs. 
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Bilaga 1 - Intervjumall 

Information som ska delges kunden innan intervjun startar 

 Presentera oss själva lite kort samt informera om studien och dess syfte. 

 Be om tillåtelse att spela in intervjun. 

 Informera respondenten om att alla uppgifter behandlas konfidentiellt och vilka 

åtgärder vi gör för att det inte ska gå att koppla det som redovisas i studien till en 

specifik person. 

 Samtliga frågor och hela intervjun är helt frivillig, det är bara att säga till om 

respondenten vill avsluta intervjun eller inte svara på någon eller några frågor.  

 Be om respondentens kontaktuppgifter för att i efterhand kunna komplettera om 

det skulle uppstå några tveksamheter.  

 Fråga om respondenten har några funderingar innan intervjun börjar. 

 

Intervjufrågor: 

 

1. Hur lång erfarenhet har du inom bankbranschen? 

2. Kan du berätta om ditt arbete och dina arbetsuppgifter? 

 

Frågor kring motivation 

 

3. Upplever du att du har ett roligt jobb? 

o Vad upplever du är det roligaste med dit arbete? 

o Vad upplever du är det minst roliga med ditt arbete? 

 

4. Vilka faktorer motiverar dig i ditt dagliga arbete? 

o Vilka av dessa faktorer motiverar dig mest? 

o Finns det moment i ditt arbete som sänker din motivation? 

o Hur motiveras du av att hjälpa dina kunder? 

5. Vilka krav på prestation upplever du att du har i ditt arbete? 

o Hur påverkar det din motivation? 

 

6. Upplever du att du hamnar i pressade situationer i ditt arbete till exempel 

kniviga situationer och tidspress?  

o Hur reagerar du som person i sådana situationer? 

o Hur påverkar det din motivation? 

 

Målmedvetenhet och öppenhet 

 

7. Hur viktigt är en tydlig målsättning för dig? 

 

8. Hur upplever du att du motiveras av en tydlig målsättning? 

o Hur påverkar det ditt arbete? 

 

9. Vad tycker du om att vara i arbetssituationer som du inte tidigare har stött på?  

o Hur motiveras du av det? 
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Frågor kring handlingsfrihet 

 

10. Vad anser du är frihet på arbetsplatsen? 

 

11. Hur mycket frihet upplever du att du har i ditt arbete? 

o Hur mycket anser du att du kan styra och planera ditt eget arbete? 

 

12. Hur mycket ansvar skulle du säga att du har i ditt arbete?  

 

13. Uppmuntras eget initiativtagande på din arbetsplats?  

 

 

14. Upplever du att du har befogenheter och förtroende till att ta egna initiativ? 

o Hur upplever du att det påverkar din motivation?  

 

15. Hur mycket kreativitet vill du ha i ditt arbete? 

 

16. Hur kontrolleras ditt arbete av en chef/överordnad eller annan på företaget? 

 

Om handlingsfriheten skulle utökas eller minskas. 

 

17. Om dina friheter och befogenheter på arbetsplatsen skulle öka, hur skulle din 

motivation då påverkas?  

 

18. Om dina friheter och befogenheter på arbetsplatsen skulle minska, hur skulle din 

motivation då påverkas?  

 

19. Vilka fördelar ser du med ett arbete som har mer tydliga direktiv kring hur 

arbetsuppgifterna ska utföras? 

 

20. Vilka nackdelar ser du med ett arbete som har mer tydliga direktiv kring hur 

arbetsuppgifterna ska utföras? 

o Vilken typ av arbete föredrar du?  

o Varför? 

 

Verktyg, kunskap, utbildningar, back-office. 

 

21. Upplever du att du har den kompetens som krävs i ditt arbete? 

 

22. Finns det några situationer i ditt arbete där du känner att du inte har tillräcklig 

kompetens? 

o I de situationer där du upplever att din egen kompetens inte räcker till, 

känner du då att du har tillräckligt med stöd bakom dig för att hantera 

situationen? 

o (Är det lätt att ställa frågor och ta hjälp av kollegor?) 

 

23. Upplever du att företaget satsar på dig, till exempel i form av vidareutbildningar 

m.m.? 
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24. Vilken feedback får du på utfört arbete från dina chefer och överordnade? 

o I vilken utsträckning upplever du den som konstruktiv? 

o Hur ofta sker det att du får den feedbacken? 

 

25. Har du något mer att tillägga? 


