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 Betydelsen av arbetsrelaterad positiv feedback hos banktjänstemän 

 

Susanne Lund 

 

Att utföra ett arbete väl är viktigt för de flesta. Hur vet individen att 

han eller hon presterat bra?  Återkoppling till den egna prestationen 

kan ske på olika sätt. En väl utförd prestation kan upplevas på olika 

sätt, både av den presterande och av de som befinner sig i närheten, 

samt även ge konsekvenser för fortsatt lärande och utveckling i 

arbetet. Forskning visar att feedback fyller en viktig funktion för 

lärandet samt ökar tron på den egna prestationsförmågan. Tolv 

banktjänstemän intervjuades om hur de upplevt en specifik positiv 

arbetsprestation vad gäller egna reflektioner, kommunikation med 

chef och arbetsgrupp. Resultatet visade att bankyrket är ett individuellt 

och prestationsinriktat yrke, och att feedback spelar en central roll för 

både den enskildes utveckling, motivation och inte minst lärandet. 

Resultatet visade även att feedback upplevs som individuell och ofta 

inte delas med arbetskamrater. Positiva reaktioner från kunder hade en 

stor betydelse.  

    Keywords: feedback, work performance, motivation, self-efficasy  

 

Inledning 

I tider av hög arbetslöshet och inte minst lågkonjunktur ställs höga krav på medarbetaren i 

form av arbetsprestationer, ofta mätbara, i syfte att ytterst generera vinst för företaget. Det är 

angeläget för både företaget och den anställde att prestera väl. Många yrken har idag inte 

någon nedskriven arbetsbeskrivning. Det förväntas att den anställde utför sitt arbete till 

belåtenhet och bidrar till att företaget går med vinst. Flertalet yrken innefattar dessutom ett 

stort antal arbetsuppgifter som kan utföras på olika sätt och även kanske prioriteras olika. 

Yrkesrollen är en del av människans identitet (Ellström & Hultman, 2004), och i vår kultur är 

det inte ovanligt att människor presenterar sig för varandra genom att berätta vilket yrke eller 

yrkesposition han eller hon har. 

På arbetsplatsen presterar den anställde ibland bättre och ibland sämre, beroende på flera 

olika faktorer. En upplevd bra arbetsprestation kan ge konsekvenser för fortsatt arbete genom 

att den enskilde utvecklas i sin profession och får ett ökat självförtroende (Stein, 1996). En 

upplevd sämre prestation eller brist på positiv återkoppling kan istället ta sig uttryck genom 

att medarbetaren kanske väljer att inte utmana sig själv nästa gång. Det kan av många 

upplevas utvecklande och stimulerande att göra något nytt och okänt. Det kan också upplevas 

bekvämt att arbeta på ett sätt där rutiner och erfarenhet känns trygga (ett reproduktivt lärande) 

istället för att anta nya utmaningar eller prova på nya arbetsuppgifter (Ellström & Hultman, 

2004). 

 



3 
 

 

 

Detta kan medföra ett reproduktivt lärande sker på bekostnad av ett utvecklingsinriktat 

lärande där individen själv måste identifiera och förstå vad som krävs av situationen (Ellström 

1992). Individens eget lärande har betydelse även för organisationen som helhet, då 

individerna i arbetsgruppen utgör en gemensam lärmiljö. Den enskildes erfarenhet kan delas 

av övriga, varför det är viktigt att skapa kompetensbärande relationer (Döös, 2004). 

Arbetsklimatet på arbetsplatsen kan påverka huruvida den enskilde kan utvärdera sin 

arbetsprestation. Kommunikation mellan chef och medarbetare i syfte att ge den anställde en 

återkoppling eller feedback på dennes arbetsprestation kan ske på olika sätt. Företagskultur 

inom organisationen kan återspegla de normer som råder på arbetsplatsen vad gäller hur och 

när feedback ges från chef till medarbetare, men även arbetskollegor emellan. I serviceyrken 

kan återkopplingen erhållas löpande exempelvis i kundmöten (Döös, 2004). 

 

Motivation  

 

Vad motiverar människor till att göra ett bra arbete? Den kognitiva förväntningsteorin 

(Kaufmann & Kaufmann, 2005) innebär att det både kan vara inre faktorer, exempelvis viljan 

att utföra arbetet väl för att få feedback och på så sätt känna en bekräftelse, men även yttre 

faktorer som status och en hög lön som motiverar till ett bra arbete. Det är inte så att yttre 

faktorer som en attraktiv lön räcker för att motivera den enskilde över tid, utan att det kanske 

även behövs inre faktorer för att hålla motivationen kvar. Motivationen för arbetet ökar då 

medarbetaren upplever sig som delaktigt i verksamheten.  

Genom att den enskildes ansvarstagande ökar frigörs energi och ökar motivationen (Ekvall, 

1988). Genom att det finns utrymme för medarbetaren att känna delaktighet i sitt arbete, 

uppleva en meningsfullhet i uppgiften samt att den känns som hanterbar uppstår en känsla av 

sammanhang (KASAM). Medarbetare med en stark KASAM kommer att se uppgiften som en 

utmaning (Antonovsky, 1987). Det finns även forskning som undersökt sambandet mellan 

arbetstillfredsställelse, ledarskap och arbetsmotivation och som påvisar att det finns ett 

signifikant samband mellan tillfredsställelse med arbetet och arbetsmotivation (Pool, 1997). 

Karasek (2004) har med hjälp av krav- och kontrollmodellen visat att höga krav i kombination 

med hög kontroll, möjlighet till stimulans och beslutsutrymme, är gynnsamt. Höga krav i 

kombination med låg kontroll hindrar däremot lärande och utveckling.  

 

Feedback 

Positiv feedback motiverar och förstärker ett framgångsrikt beteende, oavsett om den kommer 

från chefen, arbetskollegan eller en utomstående, exempelvis kunden . Det kan vara svårt att 

veta huruvida arbetet fortskrider åt rätt håll och då kan feedback hjälpa till att koordinera 

arbetet mot målet. När det gäller introduktion av nya medlemmar i arbetsgruppen, gör 

feedback att de snabbare anpassar sig till gruppens behov och socialiseras in i gruppen. 

(London & Sessa, 2006).  

Tidigare forskning (Brutus & Greguras, 2008) visar att medarbetare inte nöjer sig med de 

ofta inplanerade årliga utvecklingssamtalen, utan regelbundet söker feedback både direkt och 

indirekt från flera olika håll. Det kan exempelvis vara från kunder, kollegor och även genom 

att observera och jämföra den egna prestationen med andra i omgivningen. Samtidigt kan 

feedbacksökandet vara känsligt, då risken finns att det kan ses som en svaghet att be om 

återkoppling.  
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Detta kan vara en orsak till varför feedback ofta främst söks och ges enskilt. Individer 

tenderar att ignorera negativ feedback såvida de inte ser att de kan ha nytta av den och justerar 

även ibland ner sina mål efter att ha erhållit negativ feedback medan positiv feedback bidrar 

till att målen höjs. (London & Sessa, 2006). Det finns stora likheter mellan feedback och 

socialt stöd som är av stor betydelse för arbetstillfredställelse och god hälsa (Rostila, 2004).   

 

Ledarskap 
 

Ett HR-inriktat ledarskap innebär att ledaren finns tillgänglig för frågor och syns till i 

verksamheten. Ett situationsanpassat ledarskap innebär att ledaren anpassar sitt ledarskap 

utifrån uppgiftsinriktning och relationsinriktning. Om medarbetarna är motiverade, 

kompetenta och välvilligt inställda till uppgiften är ett delegerande ledarskap fördelaktigt, 

medan då kompetensen är lägre är ett säljinriktat ledarskap att föredra. Chefskap innebär makt 

och genom att fördela ut delar av den, skapas en kreativitet och ansträngning att prestera 

(Bolman & Deal, 2005).  

Chefer planerar ofta utvecklingssamtal med medarbetare på ett sätt som stämmer med 

deras egna intentioner. De planerade utvecklingssamtalen mellan chef och medarbetare är 

personliga och kan upplevas som positiva av både chef och medarbetare, detta trots den 

ojämna maktposition som finns. Resultatet av samtalen beror på hur chefen använder sin makt 

(Lindgren, 2001). Genom att som ledare delegera både uppgifter och befogenheter ges 

medarbetaren en känsla av att kunna påverka, vilket ur ledarskaps perspektiv också ger en 

ökad makt genom att skapa möjlighet till positiv förändring och förbättrat arbetsklimat 

(Carlson & Nilsson, 1999). Nyberg (2008) talar om vikten av att kunna växla mellan chefskap 

och ledarskap för att en organisation ska bli effektiv. Ur en psykosocial synvinkel är det 

viktigt att medarbetaren både ser chefen som en formell chef med traditionella chefsuppgifter 

och ansvar, men även i egenskap av ledare som ett föredöme där kommunikation och tillit är 

viktigt 

 

 Arbetsklimat 

Arbetet tar upp en stor del av vårt liv. Människor identifierar sig många gånger till stor del 

med den egna arbetsrollen. Arbetsgruppen är beroende av varandra och känslomässiga band 

kan öka gruppens prestation och skapa en positiv gruppspiral (Walter & Bruch, 2008). 

Bolman och Deal (2005) menar att arbetet hjälper till att strukturera upp och stabilisera 

människors psykologiska situation. Detta sker genom att arbetet innebär sociala kontakter 

med arbetskamraterna, ger en känsla av tidsmässig struktur, ger en variation mot livet utanför 

arbetet samt ger lön som i sin tur är en förutsättning för att leva i vårt samhälle. Arbetet 

innebär också en viss nivå av aktivitet samt ger en personlig identitet.  

Genom att erhålla beröm för den egna prestationen så gynnas självförtroendet och det 

skapas utrymme för att våga prova svårare uppgifter och ett större ansvarstagande, även om 

det finns en risk för misslyckande. Skulle bekräftelsen utebli kan det innebära en känsla av att 

inte vara accepterad eller duga (Carlson & Nilsson, 1999). Enligt teorin om 

kompetensupplevelsen som motivationsfaktor framhålls att medarbetaren efter att ha erhållit 

positiv feedback efter en väl utförd arbetsprestation blir mer positiv och hjälpsam mot 

arbetskamrater (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Teorin framhåller vidare att ju svårare målen 

är att uppnå, under förutsättning att dessa accepteras av medarbetaren, desto bättre blir 

prestationen. Genom att skapa en arbetsplats där det genom relationer mellan medarbetarna 

skapas gemenskam kunskap (relationik), påverkas organisationen positivt (Döös, 2004).  ”I en 

kompetensbärande relation kan en individ mer än han eller hon kan ensam, vilket bygger på 

mötet med den andres kompetens” (Döös, 2004, s 83). 
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Self-efficasy 

Tron på den egna förmågan att kunna utföra en prestation på ett bra sätt (self-efficasy), 

påverkas bland annat av individens tidigare erfarenheter inom det aktuella området, hur 

individen sett andra för honom eller henne betydelsefulla personer lyckats tidigare, individens  

psykiska och fysiska kondition samt vilket socialt stöd som finns att tillgå. Erövrad self-

efficasy på ett område kan även smitta till andra liknande områden (Bandura, 1986).  

Upplevelsen av self-efficasy varierar mellan olika individer. Det är även beroende på 

vilken arena eller situation det avser (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Den enskildes tro på 

den egna förmågan påverkar även arbetsgruppen och organisationen. I en relation som är 

kompetensbärande bygger den enskildes kunskap än mer på kunskap i interaktion med andras 

kunskap (Döös, 2004).  Det förutsätter vidare att det finns ett arbetsklimat där tillit, och 

delaktighet är förekommande. 

 

Företagskultur  

Flertalet yrken lyder under sekretess och lagar av skilda slag. Inom banksektorn råder 

banksekretess. Förutom sekretess finns även en penningtvättslag i syfte att förhindra att svarta 

pengar kommer in det svenska banksystemet, och en placeringsrådgivningslag med syfte att 

ge kunderna en professionell rådgivning genom att säkerställa kvalitén (Svenska 

Bankföringen, 2009). För banktjänstemannen innebär det att de årligen måste genomföra och 

klara ett prov för att få förmedla rådgivning till kund. Att arbeta på bankkontor som 

privatrådgivare innebär ett arbete med många olika skiftande arbetsuppgifter, ofta med 

kunden i centrum. Rådgivaren träffar människor i olika åldrar och med skiftande bakgrund, 

ekonomi och yrken. Det är varierande ekonomiska frågeställningar som avhandlas. Beroende 

på medarbetarens kompetens kan det vara allt ifrån att diskutera lån till boende till att få hjälp 

med ekonomin efter en nära anhörigs bortgång.   

Handelsbanken, en av Sveriges storbanker, präglas av en företagskultur där 

decentralisering är ett frekvent förekommande ord. Organisationen är relativt platt och 

samtliga kontor drivs på många sätt som egna resultatenheter, där beslut så långt detta är 

möjligt tas på det lokala bankkontoret (Wallander, 1991). 

 

     Decentraliseringen gör oss starka, var och en som individ liksom banken som helhet. 

Vi låter varje dag tusentals duktiga medarbetare ta tusentals goda beslut. Små som 

stora. Beslut som gör att banken växer. Men också individen, som växer och 

utvecklas med det ansvar, den tilltro och den respekt för den enskilde som vår 

decentralisering både ger och kräver (Boman, 2008, s. 6).   

 

Syfte  

Syftet med studien var att ta reda på hur medarbetare i bank själva upplever att han eller hon i 

vardagen erhåller feedback och bekräftelse på ett väl utfört arbete. 
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Metod 

 

Deltagare  

Respondenterna utgjordes av anställda på bankkontor i Stockholmsregionen. Samtliga 

respondenter arbetade med kundkontakter dagligen, och då med främst privatkunder. 

Respondenterna var mellan 30 och 55 år. Inom kontorsrörelsen utgörs majoriteten av kvinnor 

och totalt intervjuades tolv respondenter, åtta kvinnor och fyra män. Inget bortfall förekom då 

samtliga respondenter valde att fullfölja studien. Någon ersättning utgick inte till 

respondenterna. 

Material 

Ett missivbrev e-postades till respektive respondent några dagar innan respektive intervju. I 

brevet uppmanades respondenterna i missivbrevet att förbereda sig genom att fundera kring 

en specifik arbetsprestation som de upplevt som extra bra. Under intervjuerna användes en 

intervju guide som stöd i syfte att inte missa någon frågeställning. Intervjuguiden innehöll 

följande huvudområden: 

Information om respondentens yrkesbakgrund. Här ställdes frågor kring hur länge 

respondenterna arbetat på bank, och det aktuella kontoret. Vilka som var deras huvudsakliga 

arbetsuppgifter samt vem de såg som sin närmaste chef och hur länge de arbetat tillsammans.  

En av respondenten vald specifik prestation. Respondenterna fick återge en specifik 

arbetsprestation där de känt att de presterat extra bra och sedan återge vilka tankar och känslor 

de haft under den aktuella prestationen. 

Respondentens kommunikation med närmaste chef. Frågor om chefens reaktioner på 

prestationen, och hur hanterades dessa av chefen och respondenten, samt frågor om 

arbetsgruppens reaktioner på respondentens prestation. 

Respondentens upplevelse av prestationens konsekvenser. Fick prestationen några 

konsekvenser för respondenten, relationen med chefen eller arbetsgruppen? Påverkade 

prestationen arbetsmotivationen eller sättet att arbeta? 

Procedur 

Studien, som var kvalitativ genomfördes som halvstrukturerade intervjuer. Första kontakten 

gjordes telefonledes med cheferna för ett antal bankkontor i Stockholmsregionen. Respektive 

chef tillfrågades om möjlighet fanns att intervjua en frivillig medarbetare på kontoret under 

arbetstid. Chefen informerades om att studien var en C-uppsats i psykologi och rörde 

kommunikation. Samtliga tillfrågade kontorschefer var positiva till studien och återkom med 

namn på tillfrågad respondent som sedan kontaktades personligen via telefon, och även med 

ett missivbrev per e-post. Missivbrevet innehöll information om min bakgrund samt att 

studien avsåg en C-uppsats i arbetslivspsykologi och att det rörde kommunikation. 

Respondenterna fick i missivbrevet ett uppdrag att förbereda sig genom att fundera kring en 

specifik positiv arbetsprestation.  Intervjuerna genomfördes enskilt på respektive respondents 

arbetsplats.  
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Respondenterna informerades innan respektive intervju om de forskningsetiska reglerna 

(Vetenskapsrådet, 2002), att materialet endast skulle användas i denna aktuella studie. 

Respondenterna informerades om att de när som helst hade möjlighet att avbryta studien samt 

att materialet skulle behandlas konfidentiellt. Respektive intervju tog cirka 40 minuter och 

kunde samtliga genomföras ostört från den pågående verksamheten. Intervjuerna spelades in 

på band i syfte att inte gå miste om värdefull information. 

 Databearbetning 

Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan ordagrant var för sig i syfte att inte gå 

miste om värdefull information. Det transkriberade materialet resulterade i totalt 117 sidor 

text. Intervjuerna bearbetades sedan enskilt utifrån huvudområdena och frågeställningarna i 

intervjuguiden.  Ansatsen vid analysen var abduktiv och utgick från både en förförståelse och 

teori. Bearbetning skedde genom meningskoncentrering (Kvale, 1997). Inledningsvis 

analyserades respektive transkribering var för sig utifrån respektive huvudområde i 

intervjuguiden. Efter detta sammanställdes materialet utifrån samma huvudområden, men nu i 

ett samlat dokument för samtliga intervjuer gemensamt. En matris konstruerades med de tre 

kolumnerna prestation, kommunikation med chef och reaktion från arbetsgrupp horisontellt 

och respektive intervju vertikalt . Detta för att åstadkomma en koncentrerad bild av resultatet.  

 

Resultat 

 

Ett prestationsinriktat arbete  

De situationer som valdes av samtliga respondenter var kundmöten där de känt att de presterat 

bättre än förväntat. Ofta var det kunskapsmässigt krävande möten. En av respondenterna hade 

valt att återge en ombildning från hyresrätt till bostadsrätt där respondentens roll varit att se 

till att alla nödvändiga papper var i ordning för att kunna se till att alla ekonomiska bokningar 

gjordes på rätt sätt, och att pengar transfererades på ett korrekt sätt mellan de inblandade 

parterna. En annan respondent valde att återge en situation där hon haft ett möte med en 

upprörd och besviken kund, och där hon lyckades vända detta till en nöjd kund. En tredje 

respondent valde att beskriva ett kundmöte där han lyckades få kunden att byta bank trots 

hård konkurrens. Det var samtliga situationer där respondenterna upplevde att de gjorde något 

utöver det vanliga och skapade något bra för kunden, och som de sedan fick en direkt 

feedback från kunden på. Respondenterna fick frågan vad det tänkte, kände och sa i den 

aktuella prestationen.  

Flera av respondenterna valde att återge situationer där de upplevt en utmaning i form av 

att situationen från början känts komplicerad, men som sedan utvecklats positivt. 

Respondenternas svar på frågan vad de tänkte under prestationen var varierande, men flera av 

respondenterna upplevde i början av mötet med kunden en osäkerhet, stress eller frustration 

beroende på vilken situation det gällde.  
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”Det var som sagt osäkerhet och lite läskigt, och jag visste inte vad personen mitt emot 

mig hade för förväntningar. Det är väl ofta så.  Att veta det och så vetskapen att 

kontakten hade varit lite si och så. Kanske bidrog det den här känslan också. Så 

osäkerhet och lite läskigt var det, och ja, att vi inte skulle kunna vara fullvärdig 

motspelare.”(IP 11) 

”Jag kan tycka att det är väldigt obehagligt just när kunderna är så här arga, att det 

framkallar stress och när man ska lägga mig återkopplar man ju till det här, så stress, 

hur ska jag hantera det här, hur ska jag göra så att kunderna blir nöjda?...Stress, lite 

egoism, varför just jag? Och förståelse, det var väl de känslorna som stormade snabbt” 

(IP 3) 

Under mötet övergick osäkerheten i positiva tankar. Att vara fokuserad, trevlig och korrekt. 

Att inge ett förtroende inför kunden och få kunden att känna sig nöjd. Samtliga respondenter 

upplevde att de kände glädje under mötet, och flertalet angav att de kände flyt och var 

fokuserade.   

”Jag lyckades här få ut det mesta av den situationen och jag hade skapat en nöjd kund, 

då och framöver” (IP 6) 

”Jag har allting under kontroll, Det är jätteviktigt att ha allt i ordning. Jag börjar 

känna att jag har flyt, känslan kan komma tidigt, för om jag bara är väl förberedd och 

har gott om tid och jag kan komma till jobbet redan klocka sju och känna att det är 

lugnt… jag behöver inte rafsa i papper. Jag vet”. (IP 5)  

”Försöker ofta förmedla lugn och liksom skapa relation och förtroende med mina 

kunder. Det brukar gå ganska bra faktiskt om man får säga det själv. Ja det är väl en av 

mina starka sidor, så från det där att hamna i en situation där det nästan bara var 

läskigt så övergick det mer och mer till den sidan och jag fick väl ganska snart 

bekräftelse på att ja, det var vad man ska säga ett koncept som fungerade.  Och jag har 

sedan gjort det väldigt många gånger sedan dess”.  (IP 11)  

”Det var väldigt mycket tankekraft kring att verkligen ta tillvara vad kunden svarade 

och sa, och ställa följdfrågor, kanske inte bara från det han sa, utan även från det han 

inte sa” (IP 7) 

I flera av intervjuerna nämndes att målet med kundmötet inte bara var ekonomisk lönsamhet 

för banken, utan att det var viktigt att få en bra relation med kunden och skapa ett förtroende. 

Att kunna relatera kundens situation till sin egen och känna empati. 

 ”Nej men allmänt att de tyckte att jag var intresserad av dem helt enkelt, inte sälja eller 

så, utan genuint. Att de skulle få en kontakt och få ett bra resultat” (IP 10) 

”Jag tänkte väl på min egen situation… jag tänkte att det är lätt när man kan se till sin 

egen situation” (IP 8)  

”Jag är jättenoga med att säga till kunderna liksom känns det bra det här nu? Känns 

det bra i magen, för annars blir det inte bra. Återkoppling och att man säger att det är 

bra. Vill du fundera? Men ofta tycker de att det känns bra. Man läser av” (IP 4) 
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Vad gjorde respondenterna som gjorde mötena lyckade? Ett återkommande tema var för de 

flesta respondenterna att de skapade ett förtroende med kunden. De försökte vara ärliga och 

fokusera på kunden. Flera respondenter nämnde även att de lyssnade på kunden. 

 ”Jag lyssnade in, jag gjorde mer som en intervju att hon fick beskriva vad som hänt 

och hur hon kände. Jag hade ingen lösning vid det mötet och det sa jag till henne 

också… nu måste vi verkligen sätta oss ner och verkligen lyssna av varandra så att det 

inte blir fel i framtiden”(IP 3) 

”Tankarna är att vara fokuserad och trevlig tror jag, eftersom det ändå på något sätt är 

jag som har ansvaret för att allt ska rulla vidare på något vis” (IP 5) 

Konsekvenser. Vilka tankar hade respondenterna efteråt? Påverkade det deras sätt att 

tänka? Flertalet respondenter svarade att det snabbt lagt det åt sidan för att istället fokusera på 

nästa kundsituation.  

”Men man släpper ju det. Sen har man ju nya kunder att ta hand om” (IP 6) 

”Nej faktiskt inte..inte så där att man går och tänker, lever på det en längre period” 

(IP 9) 

Samtidigt uppgav flertalet respondenter vid eftertanke att det nog ändå haft en positiv 

påverkan inför nästa kundsituation.  

”Då går ju nästa uppgift lätt också, alltså det blir en framgångsspiral. Nej, jag blir 

gladare, förmodligen mer tillgänglig i nästa situation också” (IP 1) 

” Det var jätteroligt, jag kände glädje och energi…ja, jag fick tillbaka energi” (IP 10) 

”Absolut det har jag gjort, tänkte att det kändes, det kändes roligt, men också för att det 

sticker ut mot allt det här andra som man harvar med så. Att genomföra något sådant 

här stort som sen blir bra känns ju jätteroligt” (IP 5) 

Studien visade att flertalet upplevde att de inte hade ändrat sitt arbetssätt efter den aktuella 

prestationen, och att det snarare har varit en bekräftelse på att de arbetat på rätt sätt.  

”Nej det tror jag inte för det här är ju en så isolerad händelse… men jag känner 

fortfarande att jag gjorde något bra och att jag skulle klara av det igen ” (IP 5) 

” Nej, inte mitt arbetssätt för det är nog ganska lika efter så här många år” (IP 1) 

Vid eftertanke har flera respondenter ändå uttryckt att de upplevt att prestationen påverkat 

dem positivt då de vågat mer och klarat av en situation som i början kändes svår.  

” Ja, ja det gör det ju, för då vet jag ju att då vågar ja ta ut svängarna lite till” (IP 12) 

”… om jag tänker på arbetssättet så är det ändå någonstans det jag faller tillbaka på, 

eller bygger runt på. Det är någon slags kärna” (IP 11) 
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På frågan om prestationen påverkat den egna arbetsmotivationen så angav elva av tolv att det 

haft en positiv inverkan och att det gett ökat självförtroende och ökad arbetsglädje.  

”Att man skaffar sig ny kunskap och som man klarar av att ta till sig och lösa på ett bra 

sätt. Det är sådant tycker jag som ökar motivationen tycker jag” (IP 8) 

 ”Det är upprymdhet … men som sagt man hade höjt sig lite grann. Jag visste inte 

riktigt om det var så att jag skulle våg lita på det fullt ut, men så här i efterhand så” (IP 

11) 

”Ja det gör den, absolut, och det är det som gör jobbet kul, att man blir väldigt 

motiverad… vilket gör att man tar nästa kundmöte och blir ännu bättre av någon 

underlig anledning” (IP 12)    

Relation till kunden. Kundkontakten angavs av flera av respondenterna som det roligaste 

med arbetet. Det egna kundansvaret medför en relation och respondenten träffar många av 

kunderna återkommande i olika ärenden. Studien visar att kunderna spelar en viktig roll 

genom att de ger respondenterna direkt feedback på arbetsprestationen redan under mötet. 

”Jag kan säga att för min del så är det ju mycket credit att man får feedback från 

kunderna. Det är ju det som gör att det är kul också” (IP 7) 

”Det är många som tackar för ett bra möte… och mejl tack för ett professionellt 

bemötande. Proffsigt gjort och bra att jag fick kontakt med dig” (IP10) 

Flera av respondenterna anger att det är viktigt att se till kundens bästa. Ekonomisk lönsamhet 

för banken får inte ske på bekostnad av kunden.  

”Jag tror att det är just det här att man vågar se till deras bästa… det är klart att vi 

hade tjänat pengar på att låna ut ännu mer pengar till dem. Men att inte låta det komma 

i första hand… istället för kundens situation” (IP 8) 

”De var jättetrevliga, de var jätteglada så det var ju värt det… de sa att jag var som en 

skyddsängel, att jag hade räddat dem i sista sekunden” (IP 6) 

Kommunikation med chef 

Alla utom en respondent arbetade på kontor med en kontorschef och en ställföreträdande 

kontorschef. På frågan om vem de såg som sin närmaste chef framkom en viss otydlighet.  

”Jag ser kc som chef. Stf är ju mer en i gänget, men jag ser kc som min huvudchef om 

man säger. Vet inte varför. Men det är klart att stf är min chef, men han är mer en i 

gruppen”(IP 7) 

”Mm, det där tycker jag är svårt, just att man har en närmaste chef och sen har man en 

högsta chef, men jag försöker så at det ska bli rät organisatoriskt, att vända mig till min 

närmaste chef… visst kan man gå till högsta, men går man till högsta chefen så känns 

det liksom som om man går bakom ryggen på sin närmaste chef, så tycker jag att det 

känns”. (IP 4)   
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Resultatet av frågan hur chefen hanterade den specifika arbetsprestationen indikerade att det 

inte var självklart att få en direkt feedback från chefen. Det framkom i flertalet av intervjuerna 

att det ofta var respondenten själv som meddelade om han eller hon gjort en prestation utöver 

det vanliga.  

”Ofta sitter ju hon upptagen, hon jag kanske sitter i telefon, har hon hört någonting kan 

hon titta och le litegrann, vad kul att det gick bra eller någonting eller så där”. (IP 4)   

”Ja, vi har en ganska öppen dialog på kontoret, tror jag, men jag vet inte om jag har 

hunnit berätta det för henne än, nej det har jag nog inte” (IP 2)  

”Jag vet inte jag tror inte att jag gick ut med att det hade gått så bra. Det var ju mer 

alltså för mig själv. Jag behöll det för mig själv ganska mycket. Sen sa jag till chefen att 

vad glad jag är, och då tyckte han att det var jättebra” (IP 6) 

Samtidigt uppgav några av respondenterna att de hade blivit uppmärksammade av sin chef.  

”Han är väldigt duktig på att ge feedback. Sen kanske man kan få servera det till honom 

lite lätt och tala om vad man har gjort, men han är duktig på att kommentera. Det 

behöver inte vara några stora ord”(IP 1) 

”Jag blev jätteglad, jag blev rörd. Det är inte ofta man får den feedbacken så. Visst att 

man får en klapp på axeln... det kostar ingenting egentligen. Ja och jag blev sedd”  

(IP 7) 

Övervägande upplevde respondenterna att de hade chefens stöd och att de kände sig 

uppmärksammade. Tystnaden tolkades som ett kvitto på att chefen var nöjd med 

respondentens arbetsprestation.  

”Jag tycker det är ganska självklart. Nej det är ingenting jag behöver få… alltså jag 

gör det jag ska göra. Jag känner att det fungerar”(IP 6) 

Det framkom också en viss önskan om en tydligare och mer frekvent feedback från chefen i 

den löpande verksamheten. 

”Det är lite dåligt med feedback på det här kontoret, så är inte klimatet på det här 

kontoret och inte bland cheferna heller.  Så att det är väl så att man får väl lite 

småplock från någon kollega någon gång ibland och från någon chef, det är väl mer i 

de här samtalen och sen när man kommer och skryter själv då”(IP 10) 

Resultatet av studien visade att det var kunden som gav den omedelbara och löpande 

feedbacken i varje kundmötet. Resultatet visade även att respondenterna ansåg att det var 

viktigt att chefen hade vetskap om prestationen ur både karriär och lönesynpunkt. Flera av 

respondenterna nämnde att de fått feedback i sina utvecklingssamtal med chefen och då visste 

vad som förväntades och hur chefen såg på deras arbete och inte hade behov av löpande 

feedback på enskilda prestationer.  

”Jag vet att min chef tycker att jag gör ett bra jobb och då har jag inte behov av att han 

ska säga det till mig tre gånger i veckan eller så ”(IP 6) 
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De som upplevde att de fått direkt feedback av chefen i samband med prestationen upplevde 

detta som positivt. 

”Det är alltid plus att få en positiv reaktion på det man gör, självklart är det så, oavsett 

hur länge man har jobbat och hur gammal man är. Beröm är ju, ja det är ju grädden i 

livet”(IP 2)  

Reaktion i arbetsgruppen 

Den egna prestationen uppfattades som individuell för de flesta respondenterna, och även om 

klimatet i gruppen upplevdes som positivt ansågs det inte alltid viktigt att delge en positiv 

prestation. 

 ”Jag tror inte att jag berättade det. Det var bara jag och chefen som hade samtal”  

(IP 6)    

  

”Jag menar vi sitter ju inte och hör och lyssnar på varandra, då funkar det inte.” 

 (IP 2) 

 ”Det var nog inte någon som klappade mig på axeln, så, men kontorschefen tyckte ju 

att jag hade gjort något bra. Sen tycker jag att i arbetslaget, att vi ger varandra till och 

från hela tiden positiv feedback” (IP 3) 

 ”Alltså vi jobbar ju i grupp, men så är det väldigt mycket individuellt arbete, så är det 

ju. Man har sina kunder med sitt kundansvar, så även om vi är ett team så jobbar man 

ju med sina gebit” (IP 7) 

Resultatet visade vidare att en del respondenterna hade regelbundna möten där det 

diskuterades vilka affärer som genomförts, och där de egna prestationerna delgavs övriga, 

medan andra arbetade mer individuellt.  

”Under ett vanligt kontorsmöte som vi har. Regelbundet varje vecka då var och en får 

berätta om det är något särskilt som hänt” (IP 11) 

”Vi stämmer av och bollar med varandra om vad ska jag göra i det här ärendet” (IP 2) 

Respondenterna angav att det kändes uppmuntrande att få feedback från arbetskamraterna.  

Resultatet visade även att det upplevdes som viktigt att anpassa sig till gruppnormen. Det 

framkom i studien att det kan vara känsligt att prestera för bra. 

” Jag fick höra att men du kommer in och är högpresterande, och så är det liksom 

andra som är vana att hålla en annan takt, sen skulle jag väl säga att överväldigande 

positivt respons .. .om folk gör bra ifrån sig då peppar man varandra. Men är det någon 

som gör väldigt bra ifrån sig, då kan det nog bli lite jobbigt att heja på den” (IP 4) 

” Jag säljer ganska mycket, och det har ju varit fokus på att sälja, så jag vill inte strö 

salt i såren på någon som kanske inte är lika säljande eller så. Sen har ju jag andra 

nackdelar där andra har fördelar” (IP 10)  
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Sammantaget ansåg flertalet respondenter att de hade en god sammanhållning i arbetsgruppen 

och att de trivdes med gruppen och arbetet. 

”Så det är väl den stora styrkan med Handelsbanken, det känns liksom att alla jobbar 

åt samma håll.” (IP 9) 

”Kunderna tar aldrig illa vid sig om man hör att det är någon som skrattar… men det 

är viktigt för som sagt alla tömmer så mycket av sig själva här så det är viktigt att man 

mår bra. Merparten av ens liv är man faktiskt på jobbet”(IP 12) 

Att feedback mellan arbetskamrater inte ges frekvent öppet i gruppen kan till viss del kanske 

förklaras av att respondenterna löpande söker och får tillbaka feedback i kundkontakten. Detta 

kan vara både positivt och negativt. Positivt då medarbetaren löpande erhåller bekräftelse och 

feedback på det egna arbetet, men negativt då avsaknaden av feedback mellan arbetskamrater 

är en viktig faktor för den psykosociala arbetsmiljön och den egna utvecklingen likaväl som 

arbetsgruppen.    

 

Diskussion 

 

Resultatet från studien visar att respondenterna uppfattar positiv feedback som en viktig del i 

arbetet. Det gör att arbetet blir motiverande samt gör det roligt att utvecklas i den egna 

arbetsrollen. Forskning visar att feedback är viktigt för organisationen då det ger individen 

återkoppling på den egna prestationens kvalité och relation till prestationsmålet (Ashford & 

Cummings, 1983). Feedback upplevs olika beroende på av vem det ges. Feedback från 

kunden ger löpande återkoppling på den egna prestationen och chefens återkoppling är viktig 

ur främst karriär- och lönesynpunkt. Intressant är att erhållen feedback uppfattas som privat 

och inte självklart delges arbetskamraterna.  Respondenterna valde situationer som upplevdes 

som utmanande och till en början svåra, men som de sen klarat av på ett bra sätt. Tron på den 

egna förmågan att prestera bra och självkänslan påverkar hur individen hanterar olika nya och 

främmande situationer (Brav, Andersson & Lantz, 2009).  Detta kan kopplas till ledarskapets 

betydelse för att skapa utrymme för ett utvecklingsinriktat lärande.  

 

Ledarskap och delat ledarskap 
 

I organisationer där det förekommer en personalintensiv service är det inte ovanligt att det kan 

förekomma delat ledarskap, även på små arbetsplatser (Döös, Hanson, Bäckström, 

Wilhelmson & Hemborg, 2005).  I de fall delat ledarskap förekommer kan det uppstå oklar-

heter i vem som bestämmer, beroende på situation och ansvarsområde. Det kan vara svårt för 

medarbetarna att veta till vem de ska vända sig med olika frågeställningar eller problem.  Det 

finns en risk att det skapar otydlighet och förvirring som kan leda till en otydlig målbild och 

dubbla budskap. Delat ledarskap kan även upplevas som positivt för både medarbetare och 

chefer. Det kan medverka till att skapa närhet i organisationen, ge fler infallsvinklar och ett 

bredare perspektiv.  Ett delat ledarskap innebär även en ökad kompetens då det finns två 

chefer att vända sig till (Döös, Hanson, Bäckström, Wilhelmson & Hemborg, 2005). 
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Elva av tolv respondenter arbetade på ett kontor där det finns både en kontorschef och en 

ställföreträdande kontorschef. Intressant är att notera att det verkar förekomma en otydlighet 

kring vem respondenten ser som sin närmaste chef. Det finns en organisatoriskt närmaste 

chef, medan kontorschefen i vissa fall ses som den riktiga chefen. En förklaring till detta 

fenomen kan finnas i Handelsbankens företagskultur där decentralisering är ett ledord, och där 

det egna kundansvaret framhålls ” En bra chef skapar förutsättningar för andra att göra ett bra 

jobb och - i vår decentraliserade bank – låter den som har uppgiften lösa den på sitt sätt” 

(Boman, 2008, s. 27). Den ställföreträdande chefen har inte sällan själv ett eget kundansvar 

och kanske är den som går i bräschen med gott föredöme. Ställföreträdande chefen blir mer en 

i gruppen, fast med större ansvar (Döös,  Hansson, Backström, Wilhelmson & Hemborg, 

2005).  

 

Feedback med olika syften 
 

Det framkommer i studien att feedback kan tjäna olika syften. Feedback från chefen anses 

som viktig, speciellt eftersom det är chefen som sätter lönen, och som är den som kan hjälpa 

till i en fortsatt karriär. Det är viktigt att bli sedd av chefen. Samtidigt så tjänar feedback från 

de egna kunderna som någon form av bränsle för att utvecklas, motiveras och finna glädje i 

arbetet. Kundernas återkoppling kommer direkt, och speglar samtidigt om det var ett lyckat 

möte eller inte.  

Respondenterna framhåller att det är viktigt med förtroende och att skapa en relation med 

kund, att agera bankmässigt  och professionellt.  Målet är att kunden ska vara en nöjd kund, 

och genom att ha ett eget kundansvar förväntas man träffa kunden flera gånger. Det 

eftersträvas en relation där tillit och förtroende är viktigt, vilket kan kopplas till begreppet 

situationsempati, att kunna sätta sig in i en annan persons känslor i en viss situation (Holm, 

2001). Det framkommer i studien att lyssna på kunden, att kunden känner förtroende och tillit 

är viktigt för respondenterna. Handelsbankens företagskultur framhäver den enskilde 

medarbetaren närmast kunden som viktig. 

 

          ”En decentraliserad organisation innebär att de enskilda medarbetarna får ett större 

ansvar och därmed kommer det också att ställas högre krav på dem än annars. Det gäller 

för dem inte bara att klara av uppgiften utan att klara av den bättre än tidigare och helst 

bättre än vad konkurrenterna lyckats med” (Wallander, 1991, s. 87). 

Det är kanske en förklaring till varför feedback från kunden värderas annorlunda, eller tjänar 

ett annat syfte. 

Feedback från arbetskamrater 

Samtliga respondenter arbetade i kontorslandskap och där en del kundmöten skedde vid det 

egna skrivbordet, medan andra mer enskilt i samtalsrum. Det fanns alltså en möjlighet att höra 

vad som avhandlades vid kollegans skrivbord. Respondenterna uppger att det ibland ges 

positiva kommentarer från arbetskollegor efter ett lyckat kundmöte, men att det oftast är fokus 

på det egna arbetet. Min tolkning är att det finns en kultur i banken att det är viktigt att inge 

förtroende och därför kan det vara olämpligt att ge verbal feedback till en kollega när det 

samtidigt finns andra kunder i lokalen. Kanske är det så att behovet av feedback just i stunden 

kommer från den egna kunden, och att man hellre delar med sig det till sin chef vid ett 

lämpligt valt tillfälle. Det skulle kunna förklara att respondenterna inte upplever att kollegorna 

uppmärksammar prestationen, men att de ändå känner att det är ett positivt arbetsklimat i 

arbetsgruppen. 
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Begreppet Social loafing, innebär att individer tenderar att anstränga sig mindre i grupp än i 

individuellt arbete (Karau & Williams, 1995). Bankkontorets gemensamma resultat mäts och 

delges medarbetarna. Studien visar att flertalet av respondenterna anser att trots att främst 

gemensamma prestationer mäts, så upplever de att den egna prestationen märks i gruppen. En 

förklaring till detta skulle kunna vara att respondenten får feedback även individuellt genom 

utvecklingssamtal, men även genom den kontinuerliga återkopplingen som de erhåller via 

kunderna. Trots att medarbetarna är en arbetsgrupp med ett gemensamt mål så visar studien 

inte något stöd för social loafing. 

 

Att utvecklas tillsammans  
 

Baumeister (1989) talar om the optimal margin of illusion, dvs den optimala bilden av 

verkligheten är den där individen ser sig själv och sin omgivning i ett lite mer positivt sken är 

den kanske mer realistiska verkligheten. Detta ökar individens välmående och gör det lättare 

att lösa problem av olika slag. En alltför positiv bild av självet och omgivningen kan istället 

leda till exempelvis risktagande vid beslutsfattande. Det här kan relateras till betydelsen av 

feedback för medarbetaren, dels för att öka tron på den egna förmågan, men även för att finna 

en balans för att fatta så bra beslut som möjligt.  

I studien framkommer att bankyrket är ett stressigt, krävande yrke och att det är viktigt att 

ha roligt på jobbet. Det kan relateras till forskning som visar att det finns ett samband mellan 

just livsglädje, balans i livet och hur effektivt man upplever sitt arbete. Även stresströskeln 

höjs när dessa faktorer är i balans (Lambert, Marler & Gueutal, 2008). Forskningen avser 

arbeten med flexibel arbetstid, men tar medarbetaren med sig arbetet hem tankemässigt så 

känns det ändå relevant. Flera av respondenternas utvalda prestationer avsåg situationer där 

medarbetaren till en början kände sig stressade och initialt inte såg en lösning på problemet. 

Här skulle en organiserad form av gemensamma genomgångar av arbetssätt, förhållningssätt 

och spridning av gjorda erfarenheter kunna bidra till att skapa en höjd stresströskel och 

trygghet för medarbetarna genom att ge varandra feedback och en ökad gemensam 

sammanhållning. 

Feedback söks ofta individuellt både genom att direkt genom att fråga, men även indirekt 

genom att observera omgivningen (Walle & Cummings, 1997).  Genom att vidga det egna 

perspektivet och sedan själv kunna nyttja andras egna erfarenheter uppstår ett lärande ( Döös, 

2004).  Genom att kunna kommunicera kunskapen med kollegor och reflektera kring detta, 

blir den dessutom tillgänglig för den egna utvecklingen. Rostila (2004) anser att det kan vara 

både bra och dåligt med ett krävande arbete, beroende på medarbetarens möjlighet att påverka 

hur det planeras och utförs, vilket även krav och kontrollmodellen (Karasek, 2004) visar.  

Detta får stöd i studien där respondenterna anger att de trots att det är stressigt och ibland 

frustrerande också upplevs som utvecklande och att de trivs med detta. Samtidigt förutsätts ett 

ledarskap och arbetsklimat där det är högt till tak och löpande interaktiva arbetsprocesser ges 

utrymme ”Att fortlöpande tänka i samtal kring arbetsuppgifter är av vikt för att både 

vidmakthålla och utveckla kunnande” (Döös, 2004, s. 83).  

Intern validitet  

Då förfrågan om intervju med anställd i första skedet ställdes till respondentens chef kan det 

ha påverkat den interna validiteten då det var chefen som valde vem han eller hon tillfrågade. 

Samtliga tillfrågade var positivt inställda till intervjuerna samt hade förberett sig enligt 

instruktion i missivbrevet. 
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Extern validitet 

Studien avser bankanställda på Handelsbankens kontor i Stockholmsregionen. Det är därför 

svårt att uttala sig om resultatet kan överföras på andra banker eller yrkesgrupper. Studien 

skulle kunna vara relevant vad gäller liknande yrkesgrupper med liknande kundkontakter, 

exempelvis inom konsultverksamhet. Kvinnor är överrepresenterade vad gäller medarbetare 

på kontor, fördelningen i studien var åtta kvinnor och fyra män.  

Min egen förförståelse 

 
Då jag själv arbetat inom Handelsbankens kontorsrörelse, både som medarbetare och 

ställföreträdande kontorschef, kan min egen förförståelse ha påverkat studien på flera sätt.  

Genom att själv vara en handelsbankare, kan jag genom min erfarenhet ha gjort tolkningar 

som varit annorlunda än någon utanför företaget skulle ha gjort. Jag har både under 

intervjuerna och under analysarbetet försökt att hålla en distans och inte lägga in värderingar i 

mitt arbete. Jag har även varit noga med att välja kontor där jag inte haft någon relation med 

den jag intervjuar. Jag tror även att min förförståelse har varit positiv i den bemärkelsen att 

jag fått ärliga svar genom att jag upplyst dem om min bakgrund och därigenom kanske skapat 

en trygg intervjusituation.  

Genom att den första kontakten inför studie togs via respektive respondents chef i syfte att 

hitta respondenter som kunde dels avvara tid, och som var positiva till att låta sig intervjuvas, 

kan även detta ha påverkat studiens resultat och validitet.  

Forskningsetiska överväganden 

Respondentens chef var införstådd att studien handlade om kommunikation. Respondenternas 

medverkan var frivillig, och genom att undvika respondenternas namn eller namn på kontor 

har materialet kunnat hanteras konfidentiellt. Jag har dock valt att ange Handelsbanken som 

bank mot bakgrund av att det är en av våra storbanker och även för att kunna belysa dess 

företagskultur på ett adekvat sätt.  

Fortsatt forskning 

I studien framkom att feedback kan tjäna olika syften beroende på vem som ger den. 

Intressant för fortsatt forskning skulle vara att se hur mellanchefer upplever att de får 

feedback. En del av respondenterna efterlyser mer feedback från chef, medan andra tycker att 

det är bra som det är. Vad beror det på? Studien fokuserade på positiv feedback, intressant är 

att forska vidare kring negativ feedback och dess konsekvenser.  Finns det något samband 

mellan ålder, erfarenhet och behov av feedback?  
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