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att motivera sin frontlinepersonal?  

Hur uppfattar frontlinepersonalen motivationsarbetet?  

Syfte: Studien syftar till att beskriva hur en bankledning arbetar för att 

motivera frontlinepersonalen till ett bättre kundbemötande. 

Metod: Denna uppsats har studerat Sparbanken Rekarnes 

motivationsarbete. Undersökningen bygger på en kvalitativ 

ansats. Den teoretiska referensramen har samlats in från 

vetenskapliga artiklar och litteratur för att skapa en vetenskaplig 

bas. Den teoretiska referensramen har sedan prövats genom 

en empirisamling bestående av sex stycken intervjuer. 

Slutsatser: Undersökningen visar att det förs en god kommunikation mellan 
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bättre på att uppmärksamma problem. Sparbanken Rekarne 
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Research question:  How does the management in Sparbanken Rekarne in 
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work?  

Purpose:  The aim of the study is to describe how a bank management 
works to motivate their frontline employees to give a better 
customer service.  

Method:  This paper has studied Sparbanken Rekarnes motivational 
work. The study was based on a qualitative research method. 
Theories have been collected from scientific articles and 
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Conclusion:  The study shows us a good communication between 
management and frontline employees, but managers could pay 
attention to frontline employees. Sparbanken Rekarne could 
also work to coordinate their education and increase the 
product training. The study shows that frontline employees gets 
motivated by praise, opportunity for promotion, reduced 
administration work and increased empowerment.  

 



 

Nyckelbegrepp 
Åtagande (eng. commitment): Åtagande är kopplat till hur starkt en individ identifierar och 
engagerar sig i en organisation. Tre faktorer kan definiera huruvida en medarbetare är 
åtagande: en stark tro på organisationens mål, en vilja att lägga ner mycket energi för 
organisationen bästa och en stark vilja att få vara kvar i organisationen. Det finns 
forskning som visar att medarbetar som har ett stort åtagande har en positiv inverkan på 
omsättningen i organisationen. (Porter, Steers & Boulian, 1973) 
 

Egenmakt: Med egenmakt syftas möjligheten till att utforma sina arbetsuppgifter fritt och 
få ökat ansvar. Egenmakt bidrar till högre effektivitet och engagemang hos 
medarbetarna. (Ellinger, Elmadag, & Ellinger, 2007) 
 
Tjänstemarknadsföring: Ett begrepp inom marknadsföringen som vänder sig mot tjänster 
istället för konsumentprodukter (Grönroos, 1998). Enligt National Encyklopedin (2015) 
lyder definitionen ”Marknadsföring av tjänster som kompletteras med s.k. interaktiv 
marknadsföring som avser samspelet mellan tjänsteföretagets medarbetare och kunder”. 
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1. Inledning 

I inledningskapitlet kommer problembakgrunden presenteras. I bakgrunden kommer 
ämnet diskuteras som i sin tur leder fram till syfte och frågeställning. 

1.1 Problembakgrund  

Begreppet tjänstemarknadsföring fokuserar på relationen mellan kund och säljare. 

Tjänstemarknadsföring gränsar till forskningsgrenar inom human resources, 

management och konsumentbeteende. Tjänstemarknadsföring behandlar bland annat 

hur kundbemötandet fungerar, vilka förväntningar kunden har och hur företaget kan 

stärka personalens positiva beteende mot kunderna. (Grönroos, 1997; Möller & Halinen, 

2000) 

 

Tidigare fokuserade tjänstemarknadsföringen på korta köpögonblick mellan kund och 

säljare, men på senare tid har begreppet handlat mer om att underhålla bestående 

relationer. Ledningens roll är även viktig eftersom de ansvarar för att ge sin personal de 

verktyg de behöver. Det handlar även om att få ut nöjda kunder genom sin personal. 

(Grönroos, 1997; Möller et al., 2000) 

 

Den personal som arbetar i den operativa kärnan och interagerar med kunderna är den 

så kallade frontlinepersonalen (Mintzberg, 1979). Frontlinepersonalen är en värdefull 

resurs för organisationen då de möter kunderna i sitt arbete och ansvarar för 

kundupplevelsen. Forskning visar att det är få företag som lägger ned tillräckligt med 

resurser på att utbilda och förbättra frontlinepersonalens kompetens (Ellinger et al., 

2007). Studien av Ellinger et al. (2007) visar också att satsningar på frontlinepersonalen 

ökar kundupplevelsen och effektiviteten i organisationen. 

 

Eftersom frontlinepersonalen är en av organisationens viktigaste resurser gäller det att 

ledningen ständigt motiverar, styr och utvecklar dem, dessa faktorer innefattar den 

interna marknadsföringen (Grönroos, 1988). Genom att använda sig av intern 

marknadsföring kan ledningen öka engagemanget hos personalen, som i slutändan leder 

till ökad kundtillfredsställelse (Grönroos, 1988; Chang & Chang 2008). 

 

Studien av Ellinger et al. (2007) visar även att det finns ett positivt samband mellan 

frontlinepersonalens prestationer och hur väl ledningen coachar och utbildar dem. 

Utbildningen kan ge frontlinepersonalen verktygen att på ett bättre sätt handskas med 
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kundernas behov och förväntningar, samt att självständigt analysera säljögonblicket. En 

annan studie av Chang et al. (2009) visar på ett positivt samband mellan en ökad 

satsning på den interna marknadsföringen och ökat engagemang bland 

frontlinepersonalen. Studien visade hur viktigt det är för ledningen att känna till den 

interna marknadsföringen för att behålla frontlinepersonalen och vara konkurrenskraftig. 

1.2 Problemdiskussion  

Brady & Cronin (2001) säger att för att ett tjänsteföretag ska vara konkurrenskraftigt 

behöver frontlinepersonalen bli mer medvetna om vikten av kundbemötandet och 

servicen (Grönroos 1998; Brady et al., 2001). Genom att öka servicekvalitén inom den 

egna organisationen kommer kundretentionen och kundnöjdheten i sin tur öka (Khalaf, 

Rasli Ratyan, 2013). En studie av Zerbe, Dobni och Harel (1998) om servicen i 

flygbranschen visar att organisationer som satsar på serviceorientering har 

frontlinepersonal som presterar bättre och är mer serviceinriktade. Forskarna betonar 

vikten av att kundbemötandet genomsyrar hela organisationen. 

 

Inom tjänstesektorn är bankbranschen ett exempel på en bransch i ständig omvälvning 

(Grigoroudis, Tsitsiridi & Zopounidis, 2013). Utvecklingstrenden inom bankbranschen 

visar att fler kontor väljer att avskaffa kontanthanteringen (SvD, 2012).  Det kan vara ett 

tecken på hur tjänster alltmer automatiseras och avpersonaliseras. Enligt Grönroos 

(1998) finns det en fara med att tjänster blir alltför automatiserade och drivs av för 

mycket självbetjäning, det kan leda till att kontakten med kunderna försämras och att 

möjligheten att följa upp kvalitén försvinner. Automatiserade tjänster förstärker vikten av 

ett unikt kundmöte, eftersom dessa av naturliga skäl blir färre (Grönroos, 1998). 

1.3 Syfte  

Denna studie syftar till att beskriva hur en bankledning arbetar för att motivera 

frontlinepersonalen till ett bättre kundbemötande. 

1.4 Frågeställning  

 Hur arbetar ledningen i Sparbanken Rekarne I Eskilstuna med att motivera sin 

frontlinepersonal?  

 Hur uppfattar frontlinepersonalen Sparbanken Rekarnes motivationsarbete?  
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2. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen kommer centrala teorier att presenteras. Dessa teorier 
används för att skapa en större förståelse för de faktorer som påverkar motivationen hos 
frontlinepersonalen.  Den teoretiska referensramen kommer även att ligga till grund för 
analysen och slutsatsen. 

2.1 Intern marknadsföring  
Intern marknadsföring beskrivs som en filosofi för att öka den interna kvalitén på 

medarbetaren och deras kundfokus. Begreppet kopplar an till liknande termer som 

åtagande, men har en mer marknadsföringsrelaterad syn på hur företaget bör förstärka 

den interna organisationen. Viktiga faktorer i den interna marknadsföringen är: 

utveckling, kommunikation och delaktighet från medarbetaren. Begreppet har lyfts fram 

som en managementteori för att effektivisera och öka den interna servicen samt kund- 

och marknadsorienteringen (Varey & Lewis, 1999). Med hjälp av den interna 

marknadsföringen kan organisationen höja servicekvalitén och de kan även öka 

effektiviteten i den externa marknadsföringen (Berry, 1995). För att den interna 

marknadsföringen ska fungera krävs det att organisationen har motiverad 

frontlinepersonal. Motivation krävs för att frontlinepersonalen ska bli mer kompetenta i 

sitt arbete, bli mer tillfredsställda och prestera bättre mot kund (Herzberg, 1993; 

Grönroos, 1998; Tutar, Altinoz, Cakiroglu, 2011). Intern marknadsföring kan användas i 

följande situationer: för att behålla kompetent personal, för att skapa förståelse för 

konkurrenskraftig service i en föränderlig miljö, för att bygga ett starkt varumärke som 

attraherar både medarbetare och kunder, för kommunikation som syftar till att leta och 

utvärdera kompetent personal och för produktivitet som skapas genom gott ledarskap 

och åtagande från medarbetarna (Varey et al., 1999). 

2.2 Relationen mellan ledning och frontlinepersonal 

Ledningens roll är att motivera frontlinepersonalen för att förbättra kundbemötandet 

(Grönroos, 1998). Enligt Isaac, Zerbe och Pitt (2001) är det viktigt att ledningen tar sig tid 

till att motiverar medarbetarna personligen för att frontlinepersonalen ska kunna bidra till 

en snabbare utveckling av organisationen (Isaac et al., 2001). Grönroos (1998) menar att 

det är ett stort misstag att delegera ned motivationsarbetet till en personalavdelning, då 

det ofta leder till passivisering av frontlinepersonalen. En felaktig eller demotiverad 

företagsledning kan leda till att frontlinepersonalen inte presterar enligt organisationens 

mål (Grönroos, 1998). För att få frontlinepersonal som är motiverade krävs det att de kan 
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identifierar sig med organisationen (Korschun, Bhattacharya & Swain, 2014). 

Frontlinepersonal som identifierar sig med organisationen presterar oftast bättre på 

arbetsplatsen. Därför är det viktigt att ledningen kan skapa en positiv bild av 

organisationen (Korschun et al., 2014).  

2.3 Riktlinjer för motivation till frontlinepersonalen 

Inom den interna marknadsföringen ska ledningen dra upp riktlinjer för den interna 

produktutformningen. Den interna produkten är den arbetsmiljö, de arbetsuppgifter och 

arbetsrutiner som företaget erbjuder. Ledningen måste utforma den interna produkten så 

att organisationen förhåller sig konkurrenskraftig i förhållande till omgivningen (Grönroos, 

1988). Tjänsteföretag som eftersträvar ett bra kundbemötande och tjänsteupplevelse 

behöver skapa en arbetsmiljö som är stöttande för frontlinepersonalen, så att de kan 

prestera enligt de förväntningar som finns (Wilder, Collier & Barnes, 2014). Det innebär 

med andra ord att ledningen bör erbjuda en stimulerande arbetsmiljö och utvecklande 

arbetsuppgifter, så att frontlinepersonalen känner sig mer motiverade och kan ge en 

bättre service (Grönroos, 1998). 

2.3.1 Hur ledningen kan motivera frontlinepersonalen 

Målet för ledningen är att skapa en inspirerande intern miljö som väcker säljengagemang 

och kundintresse bland frontlinepersonalen (Grönroos, 1981). För att fatta bra beslut 

krävs det att organisationen fokuserar på tre motivationsområden: motiverande 

ledningsmetoder, motiverande personalpolitik och motiverande utbildningspolitik. 

(Grönroos, 1998) 

 

Motiverande ledningsmetoder innebär att ledningen decentraliserar beslutsprocessen så 

att de personer som arbetar närmast kunden kan fatta självständiga beslut. Det kan till 

exempel innebära att cheferna får större makt att fatta egna beslut eller att 

frontlinepersonalen får ökade beslutsrättigheter. Det viktiga är att personer i 

chefsposition är motiverade, chefer som inte är motiverade påverkar frontlinepersonalen 

negativt. En chef behöver vara stödjande och inspirerande samtidigt som chefen måste 

kunna rikta konstruktiv kritik. Chefen kan även jobba med målstyrning av 

frontlinepersonalen. Genom att sätta upp mål tillsammans skapar de tydliga ramar som 

kan få dem att prestera bättre. Målstyrningen kan formuleras i mätbara eller icke-

mätbara mål, vilket innebär att målen antingen kan fokusera på att öka försäljningen eller 

utveckla personliga egenskaper. (Grönroos, 1998) 
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Motiverande personalpolitik handlar om att ta fram arbetsbeskrivningar som beaktar 

säljengagemang och kundinriktning för servicetjänsterna. Det är även viktigt att utforma 

ett belöningssystem som ökar kundfokusen hos frontlinepersonalen. (Grönroos, 1998) 

 

Motiverande utbildningspolitik innebär att ledningen ska arbeta med att utveckla 

frontlinepersonalens egenskaper. Utbildningen ska belysa hur betydelsefull 

frontlinepersonalen är och dessutom lyfta fram lösningar på problem i kundbemötandet, 

men framförallt syftar utbildningssatsningen till att förändra attityden bland 

frontlinepersonalen. Tanken med motiverande utbildningspolitik är främst att 

frontlinepersonalen ska bli bättre på att hantera och behålla företagets kunder. I dessa 

utbildningssatsningar är det även viktigt att betona att varje kundmöte är unikt och bör 

därför anpassas efter kundens behov. (Wilder et al., 2014) 

 

En form av utbildningssatsning som är förekommande är kundkontaktsseminarium där 

frontlinepersonalen får syn på problem i kundmötet och möjlighet att åtgärda dem 

(Grönroos, 1998). Även Mostafa, Gould-Williams och Bottomley (2015) betonar vikten av 

att utbilda frontlinepersonalen, då det ökar deras samhörighet och åtagande till 

organisationen. Det är dock viktigt att utbildningspolitiken används i samband med ökat 

självstyre, det som brukar kallas egenmakt (Mostafa et al., 2015). 

2.3.2 Ledningens roll för kundbemötandet och frontlinepersonalen 

Många framgångsrika tjänsteföretag har en ledning som sätter frontlinepersonalen i 

centrum, det innebär fokus på personalnöjdhet som i sin tur leder till personallojalitet. 

Frontlinepersonal som trivs på arbetet är mer passionerade och ger ett bättre 

kundbemötande, för att få dessa synergieffekter är det viktigt att ha en ledarskapsstil 

som betonar varje enskild medarbetares och kunds värde (Heskett, Jones, Loveman, 

Sasser, Schlesinger, 1994). Det gäller att ha ett fokus på kundbemötandet och 

frontlinepersonalen som genomsyrar hela organisationen, en bra ledning lyssnar på 

kundens klagomål och är lyhörda vid förbättringsförslag. I ett tjänsteföretag är 

frontlinepersonalen det viktigaste elementet och beskrivs ofta som själva tjänsten 

(Hetskett et al., 1994; Cadwallader, Jarvis, Bitner & Ostrom, 2010). Ledningen bör även 

låta frontlinepersonalen få mer ansvar att planera sina arbetsuppgifter (Mostafa et al., 

2015). 
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2.3.3 Uppfattning av kundbemötandet från ledningen 

Enligt den så kallade Gap-analysen, en modell som visar på problem i ett företags 

planerande och agerande, kan det uppstå ett gap mellan ledningens förväntningar och 

frontlinepersonalens uppfattningar. Gapen kan uppstå av följande faktorer: att ledningen 

inte har tolkat informationen om förväntningarna rätt, kommunikationen mellan ledningen 

och frontlinepersonalen är dålig eller att det finns för många steg mellan ledningen och 

frontlinepersonalen. (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988; Grönroos, 1998, 2008; 

Karlöf et al., 2003) 

 
De vanligaste lösningarna på dessa gap är att ledningen sätter sig in i verksamheten 

eller byts ut, det mest lämpliga är att använda det tidigare alternativet. Ledningen kan 

även arbeta med att förbättra de interna kommunikationskanalerna. (Parasuraman et al., 

1988; Grönroos, 2008) 

2.4 Frontlinepersonalens betydelse för kundbemötandet 

I ett tjänsteföretag är det viktigt att ledningen motiverar och utbildar frontlinepersonalen. 

Kunderna bedömer ett tjänsteföretag utifrån frontlinepersonalens utförda service och 

agerande. Det är därför viktigt att kunden får ut ett mervärde av den utförda servicen. 

(Kahn, 1995; Grönroos, 2008; Cadwallader et al., 2010; Söderlund, 2012; Wilder et al., 

2014; Korschyn et al., 2014) 

 

Studier gjorda av Jaworski & Kohli och Narver & Slater (i Korschun et al., 2014) visar att 

de faktorer som påverkar kundbemötandet är kundens förväntningar på den utförda 

servicen, vilken servicestandard företaget erbjuder samt den upplevda servicen. De 

faktorer som kan påverka kvalitén på kundbemötandet är motivationen bland 

frontlinepersonalen, den utbildning de har fått och hur hög egenmakt de har (Wilder et 

al., 2014). 

 
För att kundbemötandet ska hålla så hög kvalité som möjligt bör frontlinepersonalen dela 

ledningens värderingar om servicekvalitén och bemötandet (Wilder et al., 2014). En 

förutsättning för att ett företag ska behålla sina kunder är att kundmedvetenheten och 

serviceinriktningen genomsyrar hela organisationen (Tutar et al., 2011). 

 
Många företag är medvetna om att de kan nå framgång genom frontlinepersonal som är 

resultatorienterade, effektiva, kompetenta och ambitiösa. Dessa egenskaper kan stärkas 
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genom att ledningen och cheferna är tillgängliga, stödjande och ökar 

frontlinepersonalens egenmakt. (Ellinger et al., 2007; Tutar et al., 2011; Thahier, Ridjal & 

Risani, 2014) 

 

Studien av Ellinger et al. (2007) bekräftar att frontlinepersonal som är motiverade, 

utbildade inom sina områden, har utvidgat ansvarsområde och ökad egenmakt är mer 

entusiastiska i arbetet. Eftersom de identifierar sig med företaget lägger de ner mer 

energi i arbetsuppgifterna och kundmötet (Herzberg et al., 1993; Karlöf et al., 2003). 

2.4.1 Ökad egenmakt av frontlinepersonal 

Syftet med att öka frontlinepersonalens egenmakt är att effektivisera deras arbete, det 

betyder att hierarkin bryts ner och att de får mer auktoritet (Ellinger et al., 2007; Wilder et 

al., 2014). Enligt Vogt & Murrel (i Tutar et al., 2011) bör ökad egenmakt ske genom 

utbildning, träning och stödjande kollegor. Klagge (i Tutar et al., 2011) menar att 

frontlinepersonalens egenmakt ökar genom större ansvar, vilket leder till att de utvecklas 

och bli mer kompetenta. 

 

Ökad egenmakt leder till att frontlinepersonalen i slutändan utför ett bättre arbete. 

Frustration bland kunder uppstår då frontlinepersonal måste tillkalla chefen för att fatta 

beslut (Wilder et al., 2014). Hartline & Ferrel och Rafiq & Ahmed (i Wilder et al., 2014) 

bekräftar att ökad egenmakt leder till ett effektivare kundmöte. Studier av Tomas & 

Velthouse (i Tutar et al., 2011) och Ellinger et al. (2007) visar att frontlinepersonal med 

ökad auktoritet är effektivare i sitt arbete. Studier visar även att ökad effektivitet och 

produktivitet leder till ett högre kundvärde (Karlöf et al., 2003; Khalaf et al., 2013).  

 
Egenmakt handlar inte bara om ökad auktoritet utan även om att involveras i företaget, få 

rätt stöd och att frontlinepersonalen blir medveten om sin potential (Tutar et al., 2011). 

Frontlinepersonal som är passionerade utför ett bättre kundmöte (Herzberg et al., 1993; 

Ellinger et al., 2007; Tutar et al., 2011; Wilder et al., 2014).  

2.4.2 Motivation hos frontlinepersonalen 

För att frontlinepersonalen ska kunna ge ett bra kundbemötande krävs det att ledningen 

och cheferna ständigt ser till att de är motiverade. Att ha motiverad frontlinepersonal 

leder till att prestationen och engagemang i företaget ökar (Herzberg et al., 1993; Ellinger 
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et al., 2007; Tutar et al., 2011). Ökad motivation bland frontlinepersonalen medför även 

att de tar sig an extra uppgifter i företaget (Herzberg et al., 1993; Thahier et al., 2014). 

 

Studier visar även att motiverad frontlinepersonal är mer benägna att lära sig ny 

kunskap, utvecklas i arbetet och applicera den nya kunskapen i kundmötet. De är även 

mer yrkesstolta, flexibla och kreativa i kundmötet (Herzberg et al., 1993; Tutar et al., 

2011). Ökad flexibilitet och kreativitet, tillsammans med ökad egenmakt, leder till att 

kundmötet kan anpassas efter kundens behov. Detta leder till ett ökat kundvärde för den 

utförda servicen (Wilder et al., 2014). 

 

Studien av Tutar et al. (2011) bekräftar att en ledning som motiverar och stödjer 

frontlinepersonalen leder till högre prestation, ett bättre kundbemötande och en ökad 

identifikation med sin yrkesroll (Ellinger et al., 2007; Tutar et al., 2011). Ökad motivation 

leder även till att frontlinepersonal stannar kvar i organisationen och arbetar mot de 

uppsatta målen (Mostafa et al., 2015). Studien av Thahier et al (2014) visar att det finns 

ett samband mellan ledarskap och motivation bland frontlinepersonalen.  

 

Herzbergs tvåfaktorsmodell gör antagandet att det finns två olika faktorer som påverkar 

individen, hygien- och motivationsfaktorer. Hygienfaktorer handlar om huruvida individen 

trivs i organisationen. Faktorer som är kopplade till hygienfaktorerna är ledningen, lön, 

förmåner, relationen till medarbetarna, anställningstrygghet, arbetsförhållanden, riktlinjer 

och administration (Herzberg et al., 1993). Motivationsfaktorerna kopplas till hur mycket 

erkännande och uppskattning individen får, utvecklingsmöjligheter, prestation, status, 

personlig utveckling, ansvar och karriärsutveckling (Herzberg et al., 1993). Hygien- och 

motivationsfaktorer hänger ihop, eftersom en person som vantrivs i en organisation men 

trivs med sitt jobb kommer söka sig till en annan arbetsplats (Herzberg et al., 1993; 

Karlöf et al., 2003; Forslund, 2013). 

 

Ledningen bör vara uppmärksam på personal som har låg produktivitet, låg servicenivå, 

lågt resultat, klagar eller hamnar i konflikter. Det är indikationer på låg motivation hos 

frontlinepersonalen. (Herzberg et al., 1993) 

2.5 Effekt av utbildning 

Utbildning är en faktor som företag oftast drar ner på för minska kostnaderna. Oftast 

fokuserar företagen dessutom på att utbilda inom fel område, företagen bör snarare 

fokusera på generalistkompetens än specialistkunskap i utbildningarna. Utbildning är 
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viktig eftersom den ökar frontlinepersonalens prestation genom att identifiera och lösa 

problem på ett bättre sätt. Det hjälper även frontlinepersonalen att komma på effektivare 

lösningar på arbetsuppgifterna. Utbildning kan också vara en konkurrensfördel eftersom 

frontlinepersonalens kompetensen ökar. Trots att utbildning är en viktig investering för att 

öka kompetensen bland medarbetarna har det varit svårt att mäta resultatet. (Pfeffer & 

Veiga,1999; Wilder et al., 2014) 

2.6 Analysmodell 

En analysmodell har upprättats för att koppla de teoretiska begreppen till 

problemområdet och kunna göra en analys av studieobjektet. Den teoretiska 

referensramen inleds med att introducera begreppet intern marknadsföring som kan ses 

som ett paraplybegrepp för att stärka den interna organisationen. Sedan åskådliggörs 

både ledningens perspektiv på hur det går att arbeta med att motivera 

frontlinepersonalen och vilken inverkan motivationssatsningar har på frontlinepersonalen. 

Dessa begrepp och teorier kommer utgöra en grund för att kunna analysera 

problemområdet och resultat av undersökningen.  

 

Figur 1 Egen konstruktion 
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3. Metod  

I det här kapitlet beskrivs metoden som legat till grund för den empiriska insamlingen. 

Här beskrivs också hur det empiriska materialet bearbetats och analyserats. 

3.1 Litteraturgenomgång 

Vetenskapliga artiklar inom tjänstemarknadsföring och motivation samlades in för att få 

en förståelse för ämnet. Denna form av dokumentstudie var viktig för att beskriva 

vetenskapliga fenomen som förekommit. (Andersen, 1994) 

 

De sökverktyg som användes för informationsinsamlingen var databaserna Discovery 

och Google Scholar, som fanns tillgängliga via biblioteket på Mälardalens Högskola. 

Sökorden som användes var bland annat Service Marketing, frontline employee, Internal 

marketing, employee service, customer valuation, commitment, leadership, customer 

satisfaction, motivation, service performance, service quality, empowerment, banking 

och organizational culture. 

 

Som ett komplement till artiklarna användes facklitteratur för att få en bredare förståelse 

av begrepp och teorier. Den litteratur som användes var Organisering och ledning av 

Forslund, Marknadsföring i tjänsteföretag och Service management och marknadsföring: 

kundorienterat ledarskap i tjänstekonkurrensen av Grönroos, The motivation to work av 

Herzberg, Mausner och Snyderman, Motivation and personality av Maslow och 

Managment begrepp och modeller av Karlöf och Lövingson. 

 

Ett antal läroböcker och artiklar inom metod användes också för att öka förståelsen. De 

böcker som användes var Vetenskapsteori och metodlära – en introduktion av Andersen, 

Intervjumetodik av Lantz, Case study research – design and methods av Yin och 

företagsekonomiska forskningsmetoder av Bryman och Bell. 

3.2 Val av metodansats 

Arbetet inleddes med litteratursökning som innebar att vetenskapliga artiklar och litteratur 

samlades in för att få en bredare förståelse för ämnet. Det kan liknas vid en deduktiv 

ansats som innebär att insamling av teorier föregår insamling av empiri för att skapa 

studien (Andersen, 1994; Bryman & Bell, 2013). 
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För att skapa en djupare förståelse för ämnet valdes en kvalitativ metodansats. En 

kvalitativ metodansats innebär att insamlingen av data är mer inriktad på ord än siffror 

och hur respondenterna uppfattar sin omvärld (Bryman et al., 2013). 

3.3 Val av studieobjekt 

Studien har undersökt arbetet med motivationen av frontlinepersonalen på Sparbanken 

Rekarne i Eskilstuna. Sparbanken Rekarne i Eskilstuna valdes på grund av etablerade 

kontakter. Då fokus låg på att få fördjupade kunskaper i hur en specifik bank arbetade 

kontaktades inte fler banker. 

3.4 Urval av respondenter 

Respondenterna har valts genom ett bekvämlighetsurval som kallas för snöbollseffekten, 

det innebär att kontaktpersonen har förmedlat respondenter inom banken (Bryman et al., 

2013). Respondenterna som deltog i studien hade följande position i organisationen: 

ställföreträdande VD och affärsrörelsechef, biträdande chef för Eskilstuna privat, obokat i 

fysiskt kundmöte och obokat i telefonmöte. Obokat fysiskt kundmöte och obokad i 

telefonmöte innebär personal som arbetar operativt mot kund och är första kontakten 

mellan kunderna och banken. Intervjuerna med ledningen och chefen avsåg att beskriva 

hur banken jobbade med att motivera frontlinepersonalen. Intervjuerna med 

frontlinepersonalen avsåg att beskriva hur kundbemötandet och motivationsarbetet 

fungerade. 

 

Respondent Position i organisationen 

Ställföreträdande VD Ställföreträdande VD och affärsrörelsechef 

Biträdande Chef Biträdande Chef Eskilstuna Privat 

Frontlinepersonal 1 Obokat i fysiskt kundmöte 

Frontlinepersonal 2 Obokat i fysiskt kundmöte 

Frontlinepersonal 3 Obokat i fysiskt kundmöte 

Frontlinepersonal 4 Obokat i telefonmöte 

Tabell 1. Egen konstruktion över respondenterna 
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3.5 Utformning av intervjufrågor 

Frågorna i undersökningen har formulerats efter teoridelarna relationen mellan ledning 

och frontlinepersonal, riktlinjer för motivation till frontlinepersonal och 

frontlinepersonalens betydelse för kundbemötandet. Frågorna har formulerats utifrån ett 

ledningsperspektiv och ett frontlinepersonalperspektiv för att se hur ledningen arbetar 

med motivation och hur frontlinepersonalen uppfattar motivationsarbetet. En inledande 

fråga ställdes till alla för att få en beskrivning av varje respondents roll i organisationen.  

3.6 Intervjugenomförande 

Den kvalitativa forskningsansatsen bestod av semi-strukturerade intervjuer som 

genomfördes med sex respondenter. De semi-strukturerade intervjuerna gjorde att 

respondenterna kunde besvara frågorna utifrån sin subjektiva erfarenhet (Lantz, 2013). 

Fördelen med den semistrukturerade intervjun är flexibiliteten i att ställa följdfrågor och 

styra respondenten till utförligare svar. En annan fördel med semi-strukturerade 

intervjuer är att kunna gå tillbaka till intervjuguiden vid oklarheter (Yin, 2009; Bryman et 

al., 2013). Intervjuformen lämpar sig utmärkt för att förstå individer utifrån deras sociala 

verklighet och den kontext de verkar i (Lantz, 2013). Den semistrukturerade intervjun gör 

att det går att göra kvalitativa analyser som belyser fenomen ur nya perspektiv (Lantz, 

2013). Den sammanställda empirin mejlades sedan ut till respondenterna för att undvika 

misstolkningar. Enligt (Yin, 2009) är det viktigt att inte utsätta respondenterna i studien 

för något som kan skada dem. 

 
Intervjuerna ägde rum i Sparbankens lokaler i Eskilstuna, fyra utav intervjuerna utfördes 

den 29 april 2015 och de resterande två den 30 april 2015. Respondenterna 

informerades om syftet och målet med undersökningen innan intervjun började. Enligt 

Lantz (2013) bör intervjuaren förmedla syftet och ramarna med studien för att 

respondenten ska kunna anpassa sina svar. Intervjun blir effektivare eftersom 

respondenten förstår syftet med intervjun (Lantz, 2013). 

 

Innan start informerades respondenterna om att intervjuerna beräknades ta mellan 30-40 

minuter. Respondenterna gav sin tillåtelse att bli inspelade med diktafon. 

Respondenterna blev även informerade om att banken skulle få ta del av studien, men 

inte av inspelningarna. Enligt Lantz (2013) är det viktigt att respondenterna får ta del av 

de etiska förutsättningarna för att avgöra om de vill medverka i undersökningen. 
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För att kunna fokusera på respondenternas svar bestämdes det att endast dokumentera 

intervjuerna med en diktafon. Hade fokus istället legat på att ställa frågor, lyssna och 

anteckna samtidigt hade utförandet begränsats (Lantz, 2013). 

  

Intervjuerna var planerade att utföras i Sparbanken Rekarnes gästmatsal och 

styrelserum, där varje intervju var inbokat för en timme. Med en timme till förfogande 

fanns gott om marginaler ifall intervjuerna skulle dra över tiden. Fördelen med personliga 

intervjuer är att respondenten upplever sig ha mer tid, är mer engagerad i 

intervjuprocessen och ger mer fullständiga svar. Vid en personlig intervju är det även 

lättare att läsa av respondentens kroppsspråk och uttryck. (Bryman et al., 2013)  

3.6.1 Intervjuprocess 

Första intervjun genomfördes med ställföreträdande VD som tog emot intervjuarna på 

entréplan, där han erbjöd oss kaffe. Respondenten ledde sedan in oss till sitt kontor för 

att påbörja intervjun. Intervjun började med att han fick presentera sig och beskriva sin 

roll i företaget. Intervjun påbörjades 11.08 och avslutades 11.46, alla frågor i 

intervjuguiden besvarades. Klockan 13.00 befann intervjuarna sig återigen i bankens 

lokaler för att genomföra de resterande intervjuerna. Den biträdande chefen tog emot på 

entréplan och visade vägen till gästmatsalen. Intervjun påbörjades 13.05 och pågick fram 

till 13:43. Nästa intervju genomfördes med frontlinepersonal 1 och varade mellan klockan 

13.57 till 14.37. Sista intervjun för dagen utfördes med frontlinepersonal 2, som blev 

försenad på grund av arbetsbelastning. Intervjun påbörjades därför inte förens 15.17. 

Förseningen ledde till viss tidspress men fullföljdes ändå i tid och avslutades 15.45.  

 
Den 30 april 2015 återvände intervjuarna till Sparbanken Rekarne för att genomföra de 

återstående intervjuerna. Frontlinepersonal 3 mötte upp på entréplan och visade vägen 

till styrelserummet, där de två återstående intervjuerna skulle utföras. Intervjun startades 

10.00 och avslutades 10.26. Frontlinepersonal 3s korta arbetserfarenhet kan ha medfört 

att hon inte besvarade alla frågor lika utförligt. En fördel med hennes korta anställningstid 

kan ha varit att hon bidragit med ett annat perspektiv. Eftersom intervjun med 

frontlinepersonal 3 avslutades före avsatt tid kunde frontlinepersonal 4 infinna sig 

tidigare. Intervjun med frontlinepersonal 4 påbörjades 10.43 och avslutades 11.08.  

 
För att säkerhetsställa att empirin skulle bli så korrekt som möjligt transkriberades alla 

intervjuer. Av transkriberingen gjordes sedan kortare sammanställningar som låg till 

grund för empirikapitlet.  
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3.7 Databearbetning av analys 

För att få förståelse för forskningsområdet samlades teorier in kring ämnet. Dessa teorier 

användes för att skapa en intervjuguide och intervjuer, som sedan sammanställdes för 

analys. Sammanställningarna kategoriserades i underrubriker för att underlätta 

analysarbetet. Kategorierna var kommunikation, kundbemötande, engagemang och 

motivation och utbildning.  

3.8 Kvalitetsdiskussion 

Tillförlitligheten i studien säkerhetsställdes genom att materialet spelades in på band och 

transkriberades. Den sammanställda empirin mejlades sedan ut till respondenterna för 

att undvika misstolkningar. Enligt Bryman et al. (2013) används tillförlitlighet när den 

sociala verkligheten kan beskrivas på många olika sätt. Tillförlitlighet innebär att 

undersökningen har utförts i enlighet med de regler som finns och att resultatet 

rapporterats till de personer som studerats (Bryman et al., 2013). 

 
Undersökningen kan ses som överförbar eftersom intervjuerna gjordes med både män 

och kvinnor i olika befattningar. Det gör att det går att föra över undersökningen till både 

ett kvinnligt eller manligt perspektiv, samt ett lednings- eller frontlineperspektiv. Eftersom 

studien berörde motivation av frontlinepersonal anses den även vara överförbar till andra 

tjänsteföretag. Överförbarhet handlar enligt Lincoln & Guba (i Bryman et al., 2013) om att 

kunna flytta resultatet i forskningen till ett annat sammanhang eller senare tidpunkt.  

 
Studien anses vara pålitlig eftersom den under skrivandets gång granskats av 

handledare och opponenter vid fyra seminarietillfällen. Handledare och opponenter har 

kommit med förbättringsförslag och åtgärder som ökat dess pålitlighet. Pålitlighet innebär 

enligt Bryman et al (2013) att det ska skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse av 

alla delar i undersökningsprocessen. Kollegor ska under tidens gång granska 

arbetsproceduren (Bryman et al, 2013). 

 
Under undersökningens gång har ambitionen varit att skapa en fullständig bild av 

ledningens motivationsarbete. Det fanns en strävan att inte lägga några personliga 

värderingar i analys och slutsats, utan istället låta materialet tala för sig självt. 

Konfirmering innebär att forskaren, utifrån vetskapen att det inte går att nå full 

objektivitet, ser till att agera i god tro. Forskaren ska inte påverkas av personliga 
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värderingar eller teoretisk inriktning i sina slutsatser av undersökningen (Bryman et al., 

2013).  
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4. Empiri 

I empirin presenteras det sammanställda materialet för undersökningen. Empirin består 
av sex intervjuer med ställföreträdande VD, biträdande chef samt fyra anställda från det 
obokade mötet samt telefonbanken 

4.1 Presentation av Sparbanken Rekarne 

Sparbanken Rekarne är en lokal bank grundad i Eskilstuna 1827 i gamla rådhuset. 

Banken hette från början Eskilstuna Sparbanken. Sparbanken Rekarne ägs till hälften av 

Swedbank och Sparbankstiftelsen Rekarne med verksamhet i både Eskilstuna, Marifred 

och Strängnäs. (Sparbanken Rekarne, 2015) 

 

Sparbanken Rekarne säger sig att ha möjlighet att ta snabba beslut eftersom både 

ledning och styrelsen finns lokalt. Sparbanken Rekarne har störst marknadsandel bland 

både privat- och företagskunder av de lokala bankerna där de är verksamma. 

Sparbankstiftelsen Rekarne ska främja sparandet i Eskilstuna och Strängnäs kommun i 

form av ekonomiska bidrag till projekt inom näringsliv, utbildning, kultur och idrott. 

(Sparbanken Rekarne, 2015) 

 

Swedbank är i sin tur en av Sveriges största banker som även har bankkontor i de 

baltiska länderna. Swedbank säger sig arbeta hårt för att utveckla och behålla långa 

relationer med sina kunder och har därför omfattande telefon-, internet- och mobiltjänster 

mot sina kunder. De har även gemensamma värderingar för medarbetarna som innebär 

att de i vardagen ska leverera begripliga tjänster och råd. (Swedbank, 2015) 

4.2 Ställföreträdande VD 

4.2.1 Kommunikation 

Enligt ställföreträdande VD är kommunikationen mellan ledning och frontlinepersonal 

öppen och rak. Han nämner under intervjun ett flertal gånger att organisationen är relativt 

platt och bygger på närhet till frontlinepersonalen. Under 2007 inledde Sparbanken 

Rekarne något som de kallade förbättringsarbetet, där varje chef träffar sin 

frontlinepersonal en gång i veckan i kvartsamtal. På kvartsamtalen talar de om privatliv, 

mål och karriär. Under kvartsamtalen har frontlinepersonalen eller chefen möjlighet att 

lyfta frågor som kan ha uppstått under arbetet. Ställföreträdande VD för inte den direkta 
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kommunikationen med frontlinepersonalen, utan det sker i två steg där han har 

kvartsamtal med cheferna som i sin tur har kvartsamtal med frontlinepersonalen. 

(Ställföreträdande VD, 2015) 

4.2.2 Belysande av kundbemötande 

I kvartsamtalen talas det mycket om vikten av att sätta kunden i centrum och fokus på ett 

bra kundbemötande. De arbetar med något som kallas blicken, nicken och leendet, 

kunden ska bli bekräftad direkt då de kommer in på kontoret eller ringer in. De hade för 

tre år sedan problem med långa kötider, men har idag en infodisk där kunden kan få 

kontakt med frontlinepersonalen på en gång. Kunden ska inte heller behöva vänta för 

länge på sin tur, vilket kan leda till irritation. (Ställföreträdande VD, 2015) 

 

De arbetar även med incitamentsprogram för att få frontlinepersonalen att uppskatta 

kundmötena. Ställföreträdande VD vill att frontlinepersonalen kommer in och sprider 

energi och skapar god stämning, den goda stämningen leder till att kunderna blir positivt 

inställda till banken. Deras policy är ”På den här banken säger vi inte nej, vi säger ja till 

allt!”. Oavsett vilka problem kunden har försöker banken lösa dem. Ledningen strävar 

efter att minska det administrativa ansvaret för frontlinepersonalen och lägga det på 

interna enheter. “Och då ska dom tänka, det här är min interna kund. Jag ska vara lika 

glad och så här som affärsrörelsen är ut mot kund ska jag vara mot mina kompisar i 

affärsrörelsen”. (Ställföreträdande VD, 2015) 

4.2.3 Enhetlig bild av kundbemötandet 

Enligt ställföreträdande VD har de olika tillvägagångssätt för att skapa ett enhetligt 

kundbemötande. Han besöker regelbundet regionalkontoren i länet och talar om hur 

viktigt det är att sätta kunden i centrum. Alla kundklagomål som uppstår mellan 

frontlinepersonal och kund loggas digitalt, sedan tittar en kundklagomålsansvarig på dem 

en gång i månaden. De loggar även de kundklagomål som frontlinepersonal lyckas lösa 

på ett bra sätt. Varje morgon träffas all frontlinepersonal 20 minuter innan öppning och 

talar om de problem som uppstått under föregående dag. De talar även om de 

kundmöten som gått bra. Dessa morgonträffar ska fungera som erfarenhetsutbyten. 

(Ställföreträdande VD, 2015) 

 

 



18 

4.2.4 Engagemang och motivation av frontlinepersonalen 

Ställföreträdande VD nämner att ledningen och cheferna strävar efter att behandla 

personalen på samma sätt som sina egna kunder. Eftersom styrelsen och VDn sitter i 

Eskilstuna är det lättare att se till varje enskild medarbetare och ta hand om 

frontlinepersonal. ”… Vi vill leverera medarbetare som inte bara utvecklas som 

banktjänstemän utan också som människor”. För att veta hur motiverade och 

engagerade frontlinepersonalen är gör de nöjd kundmedarbetare undersökning varje år. 

De jobbar mycket med förändring för att få frontlinepersonalen att bli motiverade i sitt 

arbete. Det kan ske i den så kallade brevlådan där medarbetarna kan skicka in förslag 

om förändringar. Banken jobbar ständigt med att sätta igång flera olika projekt som 

bygger på medarbetarnas önskemål om förändringar av arbetsuppgifter och roller. 

Mycket av motivationsarbetet tas upp på kvartssamtalen samt säljmöten. 

(Ställföreträdande VD, 2015) 

 

En del av arbetet med att motivera och engagera frontlinepersonalen handlar också om 

att ge dem stor frihet att utforma sina kundmöten. Basprodukterna beskrivs som låna, 

spara och betala, och på de två senare produkterna finns stor frihet för 

frontlinepersonalen att jobba med varje möte. Ställföreträdande VD säger uttryckligen 

”Vinn kundmatchen så har ni fullt affärsmanskap. Ni bestämmer själva”, med det menar 

han att så länge frontlinepersonalen håller sig inom ramen för regelverket så har de full 

möjlighet att utforma arbetsuppgifterna. Dock finns det vissa begränsningar inom 

produkten lån där frontlinepersonalen inte kan ta beslut i. (Ställföreträdande VD, 2015) 

 

Banken har även ett program som de kallar för resultatsandelssystem, där alla i 

organisationen kan bli belönade ifall de uppnår bankens uppsatta mål. Frontlinepersonal 

har även möjlighet att upplysa sin chef om den anser att den har gjort ett bra arbete och 

har möjlighet att förhandla om löneförhöjning. En person som jobbat på bra under en 

längre tid kan även få möjlighet att utvecklas inom organisationen. Det sker i form av 

utvecklingsplaner, där ett tydligt mål sätts upp för att personen ska kunna nå en ny tjänst. 

(Ställföreträdande VD, 2015) 
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4.2.5 Utbildning 

Banken köper in säljutbildningar eller coacher som kommer och föreläser vid behov. När 

de rekryterar nya medarbetare brukar dessa få åka på utbildning. ”Och hela tiden utifrån 

vilket behov har vi? Så, är det så att vi känner att nu behöver vi faktiskt träna oss på, på 

bemötandet och kundmötet […] Den investeringen betalar sig alltid, i nöjda kunder”. 

(Ställföreträdande VD, 2015) 

4.3 Biträdande Chef 

4.3.1 Kommunikation 

Enligt biträdande chef har banken stormöten en gång i månaden där ledningen berättar 

om målen och hur långt de har kommit. Efter stormötena har varje avdelning egna möten 

där fokus ligger på en viss produkt, att förädla ett arbetssätt eller något annat som 

behandlats på stormötet. Enligt henne är det en fördel att informationen upprepas en 

gång till i avdelningsmötet, eftersom det förtydligar kommunikationen. “Vi är en ganska 

platt organisation, det är nära till högsta hönset eller det är ju en tupp. Man kan om det 

finns otydligheter så är det lätt att få tag på den man behöver prata med om något skulle 

vara oklart”. Organisationen har ett invant arbetssätt bestående av mejl, arbetschatt och 

dagliga morgonmöten. De har även kontinuerliga avstämningar, vilket bidrar till en god 

kommunikation mellan chef och frontlinepersonal. (Biträdande Chef, 2015) 

4.3.2 Belysande av kundbemötande 

Biträdande Chef menar att frontlinepersonalen måste inse kundens värde och alltid se 

saker och ting från kundens perspektiv. Det innebär att personalen inte automatiskt får 

säga nej, utan istället hitta alternativa lösningar så länge de håller sin inom regelverket. 

Hon säger ”Att inte bara säga nej utan för att vi ska kunna hjälpa dig behövs det här”. 

Kundens perspektiv ska alltid vara Top of mind och det är viktigt att frontlinepersonalen 

alltid göra sitt bästa för att tillfredsställa dem. Hon tycker därför det är bra om 

frontlinepersonalen kan överträffa kundens förväntningar genom oväntade lösningar eller 

kortare väntetider. (Biträdande Chef, 2015) 
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4.3.3 Enhetligbild av kundbemötandet 

Genom att alltid säga ja till kunden skapas ett enhetligt kundbemötande, 

frontlinepersonalen får själva sätta standarden men bör alltid fungera som 

problemlösare. Biträdande chef menar att det inte finns en enhetlig bild av 

kundbemötandet utan de måste möta kunden på kundens nivå. (Biträdande Chef, 2015) 

4.3.4 Engagemang och motivation av frontlinepersonalen 

För att skapa engagemang och motivations hos frontlinepersonalen måste hon föregå 

med gott exempel. Det handlar om att använda rätt ordval, peppa och skapa energi, 

eftersom det smittar av sig. Hon är därför alltid extra positiv och tillgänglig på 

morgonmötena. Hon berättar att “... plus till plusplus är något vi jobbar med. Förstärka 

det goda och inte bry sig om det dåliga för det är man medveten om ändå”. (Biträdande 

Chef, 2015) 

 

Biträdande Chef har även kvartsamtal var 14 dag med sin frontlinepersonal, där hon kan 

arbeta mer med att utveckla och motivera varje enskild person. Finns det omotiverad 

frontlinepersonal går det att arbeta individuellt med dem. Det finns även möjlighet för 

frontlinepersonalen att boka in sig på chefernas kalendrar om de skulle vilja träffas mer. 

De kan även arbeta med medlyssning, där chefen sitter med i kundmötet för att se vad 

som skulle kunna förbättras. (Biträdande Chef, 2015) 

 

Frontlinepersonalen har stor möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter. De kan byta 

schema med varandra eller välja om de vill arbeta på telefonbanken eller vid 

allexpeditionen. Så länge de håller sig till bankens regelverk har de alltid rätt att ta de 

beslut som känns bäst för kunden. Frontlinepersonalen kan till exempel kompensera en 

kund som fått dålig service genom att bjuda på en biobiljett eller avgift för en banktjänst. 

De förlitar sig på frontlinepersonalens kompetens och detaljstyr därför inte 

arbetsuppgifterna. (Biträdande Chef, 2015) 

 

När Sparbanken ska utforma en ny arbetsprocess är det är viktigt att frontlinepersonalen 

är delaktiga i processen, vid förändringar tar de alltid in dem för att få synpunkter. De 

arbetar även med att utveckla personliga mål och berättar “Du ska jobba på att göra din 

röst hörd på månadsmötena, till exempel.. Du ska jobba med ha bättre struktur för att få 

ordning på dina papper.. Jag ska jobba lite mer att ta det lugnt”. Målen sätts och följs upp 
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på kvartsamtalen. Sparbanken har även kickoffer där de har inhyrda föreläsare som 

pratar om livsmål. (Biträdande Chef, 2015) 

 

Biträdande Chef hävdar att de kan belöna frontlinepersonal genom att bjuda på middag, 

spabehandling eller biobiljetter vid en större arbetsinsats. Ett mer långsiktigt sätt att 

belöna kompetent frontlinepersonal är att på sikt erbjuda en ny tjänst, då kan de till 

exempel utbildas till lånerådgivare. (Biträdande Chef, 2015) 

4.3.5 Utbildning 

Enligt biträdande chef får frontlinepersonalen en grundläggande etikutbildning när de 

börjar. De har även något som kallas för erfarenhetsträffar, där frontlinepersonalen delas 

upp i grupper och går igenom olika case. Det handlar om att lösa caset ur olika 

perspektiv och tänka i nya banor. De har däremot inga externa utbildningar i 

kundbemötande hävdar hon. (Biträdande Chef, 2015) 

4.4 Frontlinepersonal 1 

4.4.1 Kommunikation 

Frontlinepersonal 1 hävdar att han inte har någon direkt kontakt med ledningen, istället 

är det hans chef som förmedlar budskapet från ledningen. Han upplever att 

kommunikationen är tydlig och rak. Enligt honom finns det ett stort stöd från cheferna, 

som alltid finns nära till hands. Han tillägger att rak och tydlig kommunikation är viktigt för 

honom. (Frontlinepersonal 1, 2015) 

4.4.2 Engagemang och motivation av frontlinepersonalen 

Det finns inget större belöningssystem, menar han, men vid ett väl utfört arbete kan de 

bjudas på kick-off. Det kan även förekomma andra belöningar, men uppger inte exakt 

vad. Han har svårt att se en koppling mellan belöning och befordran, “Men absolut, jag 

tror att sköter man det så får man nog mer erfarenhet och också möjlighet och utveckla 

sig och kanske också få en befordran så småningom också det tror jag”. Det sker därför 

en del internrekrytering av kompetent frontlinepersonal. De kan även vara tydliga med 

sina ambitioner under kvartsamtalen. (Frontlinepersonal 1, 2015) 

 

Frontlinepersonal 1 hävdar att han blir mycket motiverad av beröm, vilket ges av både 

kollegor och chefer vilket bör ske regelbundet. Mål kan också påverka honom, det finns 
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individuella mål som sätts mellan chef och frontlinepersonal. Målen kan fungera som en 

trigger och leda till ökad prestation. Motivation är viktigt för att ge en bättre service och 

han säger “... jag lägger mer tid på att se till att man gör så bra kundbemötande som 

möjligt [...] och på det viset tror jag att man får någon kickback från kunden”. 

(Frontlinepersonal 1, 2015) 

 

Frontlinepersonal 1 upplever att han har fått stöd av sin chef när han känt sig 

omotiverad. Han menar att det går att föra en dialog med chefen för att se sina 

utvecklingsmöjligheter. För honom är de viktigaste motivationsfaktorerna lön och 

möjlighet till avancemang. (Frontlinepersonal 1, 2015) 

 

Han ser sig som självständig i sina arbetsuppgifter. Han har dock möjlighet att ”bolla” 

svårare frågor med arbetskamraterna. Det har även hänt enstaka gånger att han behövt 

påbackning av sin chef. Det motiverar honom att kunna fatta egna beslut för varje kund 

och tillägger “... och skulle det av någon anledning inte funka bra så blir det inte 

långvarigt utan då passar man kanske inte som den personen som ska vara i den 

verksamheten”. Att vara med och påverka arbetsprocessen kan också leda till att 

motivationen ökar. (Frontlinepersonal 1, 2015) 

4.4.3 Kundbemötandet 

Ett bra kundbemötande handlar enligt frontlinepersonal 1 om att lösa kundens problem 

och leverera över förväntan, för att på så vis skapa ett mervärde. Frontlinepersonalen 

ska även kunna anpassa sig efter kundens behov och han tillägger “... för mig så har det 

inte varit en sådär direkt såhär förväntar vi att du gör i ditt kundmöte utan det har mer 

varit lite sunt förnuft från min sida. Sen har man ju av erfarenhet byggt upp lite”. 

Ledningen förväntar sig att han representerar banken, aldrig säger nej och löser kundens 

problem. De använder sig även av medlyssning för att förbättra bemötandet. På sin 

hemsida har banken riktlinjer för hur frontlinepersonalen bör uppträda, men det finns inga 

tydliga direktiv från chefen. (Frontlinepersonal 1, 2015) 

4.4.4 Utbildning 

Frontlinepersonal 1 säger att han inte har fått någon utbildning i kundbemötandet, utan 

endast bankens introduktionsutbildning. Han vet dock att banken tillhandahåller 

kundmötesutbildningar. De hade förmodligen hjälpt honom i bemötandesituationen, men 

han säger samtidigt “Sen har ju jag egentligen alltid jobbat lite mot kund så där, så att 
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man har ju själv också såklart liten uppfattning om”. En utbildning inom kundbemötande 

skulle även bidra till ett mer likasinnat bemötande, menar han. De har dock workshops, 

personalträffar och interna dialoger som varit lärorika. (Frontlinepersonal 1, 2015) 

4.5 Frontlinepersonal 2 

4.5.1 Kommunikation   

Frontlinepersonal 2 hävdar att kommunikationen mellan ledningen, cheferna och 

frontlinepersonalen fungerar bra tack vare de kontinuerliga mötena. Han säger att 

morgonmötena hjälper dem att ligga i fas och säger “behöver man något mer så brukar 

de också ha 15 minuters samtal med medarbetarna en gång i veckan ungefär”. 

(Frontlinepersonal 2, 2015)  

4.5.2 Engagemang och motivation av frontlinepersonalen   

Han behöver inte stöd från chefen utan drivs istället av att kunna hjälpa kunden. Enligt 

honom kallar cheferna inte sig för chefer, utan coacher. Han berättar att “... är det några 

osäkra... råd om osäkerhet... Så sitter alltid närmsta chef alltid 10-20 meter ifrån ens 

plats och då går det alltid och ställa en kort fråga”. (Frontlinepersonal 2, 2015)  

 

Den enskilda individen får inte någon direkt belöning i form av pengar, enligt 

frontlinepersonal 2. “Det är väldigt svår och definiera vad som är bra presentation, är det 

den som har sålt mest eller den som har levererat väldigt bra kundbemötande och fått 

väldigt mycket nöjda kunder?”. Banken har däremot tidigare belönat alla i organisationen 

med utdelningar och presenter när de uppnått bankens mål. (Frontlinepersonal 2, 2015)  

 

Frontlinepersonal 2 säger att “Alltså jag tror att det är en stor motivationsfaktor att det 

faktumet att det finns så stora möjligheter inom banken att avancera och göra nya 

arbetsuppgifter, få prova på andra saker och kunna utveckla sig själv och...”. Med det 

menar han att utvecklingsmöjligheterna inom banken är en motivationsfaktor i sig, han 

motiveras även av att banken utvecklas och tar mer marknadsandelar. 

(Frontlinepersonal 2, 2015)  

 

Enligt Frontlinepersonal 2 påverkar inte beröm hans servicenivå “men däremot så 

kanske det påverkar ens egna ego snarare... Alltså man... all beröm o all suger man åt 

sig liksom och det mår man bra av”. Friheten att anpassa sig efter kundernas önskemål 
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förenklar hans arbete. Så länge de håller sig inom regelverket får de själva bestämma 

över kundärendet. Han kan i dagsläget inte ta beslut inom ärenden han inte är utbildad 

inom. (Frontlinepersonal 2, 2015)  

 

Han motiveras även av bankens kultur, organisation och lokaler, “Alltså och komma till 

den här arbetsplatsen och jobba där nere på allexpeditionen så som det ser ut idag gör 

att man vill... att varje kund ska känna den glädjen som vi känner”. Han menar att det blir 

roligt att möta kunden i den nya arbetsmiljön och att de i dagsläget kan hjälpa kunden 

mycket snabbare. (Frontlinepersonal 2, 2015) 

4.5.3 Kundbemötandet   

Chefen förväntar sig att frontlinepersonalen aldrig ska lämna en kund missnöjd men ger 

inga direktiv om hur de ska bemöta kunderna ”utan det blir mycket lead-by-example, 

dom liksom.. de sättet som dem agerar på blir oftast det sättet man tar efter, tycker jag 

iallafall”. Frontlinepersonal 2 tycker annars att banken är väldigt tydliga när det gäller 

kundbemötandet och vilken servicekvalité han ska leverera. (Frontlinepersonal 2, 2015) 

 

Frontlinepersonal 2 anser att varje kund ska behandlas lika oavsett förmögenhet, “… 

alltså alla människor är värda lika mycket så att mitt bemötande blir exakt lika oavsett 

vem som står framför mig”. Ett bra bemötande smittar av sig och bidrar till nya kunder via 

word of mouth. Han påverkas inte av stöd eller beröm utan utför alltid samma 

servicekvalité. (Frontlinepersonal 2, 2015) 

4.5.4 Utbildning   

Frontlinepersonal 2 har inte gått någon kurs i kundbemötande. Enligt honom handlar det 

snarare om inlärning och erfarenheter och han säger att “... vi har ju ofta kickoff med 

banken och liknande och olika träffar med våra avdelningar där vi diskuterar hur vi vill 

agera snarare än att det är någon som har kommit hit utifrån som har försökt utbilda 

oss...” Frontlinepersonal 2 anser att en utbildning förmodligen inte hade hjälpt honom i 

kundbemötandet. “Om man vill sälja mera produkter, aa då kanske det är så att man ska 

gå säljutbildning eller liknande... Men i själva bemötandet i sig mot kunden så handlar 

det mer om common sense”. Ledningen och cheferna är också lyhörda för 

frontlinepersonalens ambitioner och kan erbjuda interna utbildningar. (Frontlinepersonal 

2, 2015)  



25 

4.6 Frontlinepersonal 3 

4.6.1 Kommunikation 

Frontlinepersonal 3 upplever att kommunikationen mellan ledning och frontlinepersonal 

är öppen. “Om ledningen tar något beslut så går det ner i olika steg och sen så får ju vi 

den informationen från våra chefer”. Möten kan också ske mellan ledning och övriga 

medarbetare i stormötena. De kommunicerar med varandra via mejl, stormöten och små 

möten. (Frontlinepersonal 3, 2015) 

4.6.2 Engagemang och motivation av frontlinepersonalen 

Hon upplever att cheferna alltid finns där som ett stöd, “Alltså när vi möter kund och det 

är något problem så går ju vi i princip till våra chefer och så får ju dom ta över frågan”. 

Cheferna har även kontinuerlig återkoppling på frontlinepersonalens arbetsinsats och för 

en dialog om vad som är bra och vad som kan förbättras. (Frontlinepersonal 3, 2015) 

 

Frontlinepersonal 3 berättar att “Vi motiverar ju varandra. Vi pratar ju ganska mycket så 

att man har dåliga dagar och hur får man personerna att bli glada”. Hon menar även att 

frontlinepersonalen i det obokade mötet har ett stort ansvar och att beröm leder till att de 

utvecklas. Hon har dock svårt att uttala sig för alla i företaget. Beröm från chefen upplevs 

också som en viktig motivationsfaktor som leder till ett bättre utfört arbete. Hon ser även 

stöttning som en viktig egenskap hos chefen. (Frontlinepersonal 3, 2015) 

 

Det går att avancera, antingen genom tjänster som utannonseras internt eller vid en bra 

arbetsinsats, men enligt frontlinepersonal 3 handlar det mer om personligt intresse. “Ja 

jag trivs ju jättebra där jag är idag för jag träffar otroligt mycket människor och det är 

väldigt varierande uppgifter. Så just nu så känner ja bara att jag vill vara där”. 

(Frontlinepersonal 3, 2015) 

 

Sparbanken arbetar med uppsatta mål som formuleras av frontlinepersonal och cheferna 

i så kallade små mål. Mål formuleras också för att utveckla enskilda medarbetare. “Sen 

är det väl kanske andra mål som blir satta högre upp som vi också ska följa”. Då syftar 

hon på bankens avkastningsmål som sätts av ledningen. (Frontlinepersonal 3, 2015) 
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4.6.3 Kundbemötandet 

Frontlinepersonal 3s bild av ett bra kundbemötande är “Att vara välkomnande när 

kunden kommer in. Om det kommer någon så ska vi titta, heja, hur kan vi hjälpa dig och 

sen försöka hjälpa dom med det som dom vill”. Ledningen verkar ha samma uppfattning 

om bemötandet som hon själv. Det är dock svårt att veta vad som förväntas i varje 

enskilt kundmöte. Hon måste hela tiden se saker ur kundens perspektiv. Det är även 

viktigt att frontlinepersonalen hjälper varandra om det uppstår svårigheter. 

(Frontlinepersonal 3, 2015) 

 

På frågan om eget ansvar svarar hon att “Viss del får vi ju ta beslut själva, det kan ju ha 

blivit fel på avgifter eller sådana saker och då har vi ju rätt att ersätta kunden upp till en 

viss nivå. Annars behöver vi gå via våra chefer”. Hon menar dock att de har ett stort eget 

ansvar vilket underlättar för henne att utföra ett bra arbete. Vid osäkerhet upplever hon 

det dock som en trygghet att kunna tillkalla chefen. (Frontlinepersonal 3, 2015) 

 

Frontlinepersonal 3 uppger att det finns en rutingrupp, bestående av representanter från 

frontlinepersonalen, som närvarar i förändringsmötena. I rutingrupperna bestäms hur 

arbetsrutinerna och arbetsuppgifterna ska se ut. Hon säger att hon inte är med i 

rutingruppen men kan framföra synpunkter på rutiner eller arbetsuppgifter. 

(Frontlinepersonal 3, 2015) 

4.6.4 Utbildning 

Frontlinepersonal 3 hävdar att hon inte har blivit utbildad i kundbemötandet. ”När jag 

började på banken var det korta små utbildningar bara men det är ingenting som har 

med just kundmötet att göra”. Hon hade dock uppskattat att få en sådan utbildning och 

tror att de hade utvecklat henne i arbetet. (Frontlinepersonal 3, 2015) 
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4.6 Frontlinepersonal 4 

4.7.1 Kommunikation 

Frontlinepersonal 4 upplever att kommunikationen mellan ledning och frontlinepersonal 

är god, men att det finns förbättringsområden. Hon vill dock understryka att det finns 

förbättringsområden i de flesta organisationerna. “... ibland kan man tycka att chefen 

skulle gått, om jag har något problem kanske till ledningen men aa... Det kan ta lite lång 

tid på något sätt liksom”. Enligt frontlinepersonal 4 kan det ibland upplevas som att det 

läggs för mycket ansvar på frontlinepersonal och att cheferna kunde ta på sig mer 

administrations- och schemaplaneringsarbete. Eftersom större delen av hennes arbetstid 

går ut på att svara i telefon har hon inte tid till administrationsarbete. (Frontlinepersonal 

4, 2015) 

4.7.2 Engagemang och motivation av frontlinepersonalen 

Mycket av belöningen sker genom beröm, antingen personligen eller via mejl. De kan 

även få presenter, som chokladaskar eller pengar om det går riktigt bra för banken. Hon 

upplever att beröm är viktigt och att det måste ske regelbundet. Hon kan ibland uppleva 

att det glöms bort bland cheferna. “Men man vill ju liksom, a man vill få en feedback, 

någon gång iallafall. Kanske varje kvartal eller nåt, a men liksom gör jag ett bra jobb 

eller? Man kan börja ifrågasätta sig själv eller aa..“. (Frontlinepersonal 4, 2015) 

 

Frontlinepersonal 4 upplever att hon har stor frihet tack vare sin rådgivarlicens. “... jag 

inte behöver gå till chefen utan jag känner att jag har kompetensen, jag har utbildningen 

och jag har erfarenheten”. För henne är det givande att möta kunderna och det är en 

viktig motivationsfaktor. Arbetsmiljön är också viktig och hon tycker det är bra att banken 

erbjuder höj- och sänkbara bord och bra stolar. (Frontlinepersonal 4, 2015) 

 

Hon känner inte heller till att de arbetar med några individuella mål för 

frontlinepersonalen. Målen kommer från ledningen och är bankens avkastningsmål. 

(Frontlinepersonal 4, 2015) 

4.7.3 Kundbemötandet 

Ledningen förväntar sig att de alltid ska säga ja till alla och agera problemlösare. “Att 

omfamna kunderna och va, a vi har varit lite mer nej förut om jag säger så”. 
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Kundbemötandet handlar om sunt förnuft och erfarenhet och frontlinepersonalen har 

därför stor frihet att utforma bemötandesituationen själva. Ett bra kundbemötande består 

av service och tillgänglighet. (Frontlinepersonal 4, 2015) 

4.7.4 Utbildning 

Frontlinepersonal 4 uppger att hon haft utbildning i kundbemötande, “Jo vi har haft sån 

här telecoaching borta på telefonbanken iallafall. Så jag har lärt mig att gå upp för 

ilskeberget och stanna och sen gå ner igen så. Men de har jag faktisk med mig”. De har 

dock inte haft några workshops eller seminarium i ämnet. Utbildningsinsatserna inom 

kundhantering har även minskat, förr var de mer kontinuerliga medan de nu inte haft 

något sedan ett år tillbaka på grund av turbulens i avdelningen. Resultatet från 

utbildningarna samlades sedan in och rapporterades till chefen, så att det kunde göras 

avstämningar om hur väl de fungerade. Eftersom frontlinepersonal 4 arbetar på 

telefonbanken ser hon det som extra viktigt med utbildning inom kundbemötande, 

eftersom det är svårt att förutse humöret på kunderna. Enligt henne skulle det även vara 

bra med fler produkt- och tjänsteutbildningar och, som hon uttrycker det, 

”kompetenshöjning”. Det hade även varit bra om det frigavs mer tid för sådana 

utbildningsinsatser, eftersom det ibland är svårt att hjälpa kunden i alla ärenden. 

(Frontlinepersonal 4, 2015) 
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5. Analys 

I analysen diskuteras det empiriska materialet och kopplas ihop med teorier och begrepp 
inom ämnet. Analysen mynnar sedan ut i slutsatsen. 

5.1 Kommunikation 

Enligt Grönroos (1998, 2008) är det viktigt att kommunikationen fungerar mellan ledning 

och frontlinepersonal för att undvika att ett gap mellan förväntningar och utförande. Både 

frontlinepersonalen och ledningen uttryckte att kommunikationen fungerade bra eftersom 

de beskrev att organisationen på Sparbanken Rekarne är platt. Ställföreträdande VD 

berättar att det beror på att styrelsen sitter i Eskilstuna, något som även frontlinepersonal 

1 reflekterat kring. Enligt Grönroos (1998, 2008) är det även viktigt att det inte finns för 

många steg mellan ledning och frontlinepersonal. Den interna marknadsföringen belyser 

även vikten av en fungerande kommunikation (Varey et al., 1999).  

 

“...eftersom vi är en lokal bank och en egen styrelse och en egen VD och sådana saker 

så bestämmer vi organisationen själva.” - Ställföreträdande VD 

 

“...Det tror jag också kan vara en del med att sparbanken har en egen stiftelse och 

liknande.. det är en annan slags tydlighet på vad man vill uträtta som bank.” - 

Frontlinepersonal 1 

 

“ ... om det finns otydligheter så är det lätt att få tag på den man behöver prata med om 

något skulle vara oklart. Så jag upplever inte att det är för många steg.” - Biträdande chef 

 

Ett annat exempel på att kommunikationen är god är de så kallade stormötena som 

förtydligar ledningens kommunikation. Stormötena förenklar även målstyrningen 

eftersom alla uppfattar vad bankledningen vill uppnå. Frontlinepersonalen uppdateras 

ständigt med information om hur det går för banken på morgonmötena. Under 

kvartsamtalen har cheferna möte med varje enskild frontlinepersonal, det är ett sätt för 

cheferna att säkerhetsställa att kommunikationen fungerar. Det upplevdes som att det 

var någonting som uppskattades från båda sidor eftersom det gick att förtydliga 

oklarheter. Biträdande chef berättar att de har ett väldigt invant arbetssätt där de arbetar 

mycket med mejl, internchatt och dagliga morgonmöten. Hon berättar även att de har 

kontinuerliga avstämningar med frontlinepersonalen. 
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Dock berättade frontlinepersonal 4 att det ibland kan ta lång tid för ledningen att få 

kännedom om problem i frontlinepersonalens arbetsuppgifter. Det kunde enligt henne 

bero på att cheferna inte prioriterade dessa problem.  

5.2 Kundbemötandet 

Tutar et al. (2011) och Wilder et al. (2014)  hävdar att det är viktigt att frontlinepersonalen 

delar ledningens uppfattning och värderingar om kundbemötandet. Det är också viktigt 

att frontlinepersonalen skapar ett mervärde för den utförda servicen (Kahn, 1995; 

Grönsroos, 2008). Frontlinepersonalen bör sättas i centrum för att kundbemötandet ska 

bli så bra som möjligt (Heskett et al., 1994). Enligt Varey et al. (1999) handlar den interna 

marknadsföringen om att öka kundorienteringen. I intervjuerna berättade 

ställföreträdande VD, biträdande chef och frontlinepersonalen att de hade en enhetlig 

bild av kundbemötandet, även om det inte verkade finnas uttalade riktlinjer om 

utförandet. Frontlinepersonal 1,2 och 4 uttryckte att kundbemötandet handlade om sunt 

förnuft och erfarenhet samt att de hade stor frihet att utforma varje ärende efter kundens 

behov.  

 

“... för mig så har det inte varit en sådär direkt så här förväntar vi att du gör i ditt 

kundmöte utan det har mer varit lite sunt förnuft från min sida. Sen har man ju av 

erfarenhet byggt upp lite” - Frontlinepersonal 1 

 

”... vi har väldigt mycket mandat själva. alltså sunt förnuft och erfarenhet, blir det ju. De 

litar liksom på oss.” - Frontlinepersonal 4 

 

På grund av ansvarsfriheten kändes det som att frontlinepersonalen levererade högre 

servicekvalité. De enda riktlinjer som banken hade var att de skulle fungera som en 

problemlösare och alltid säga ja till kunden. Det känns som ett bra initiativ från ledningen 

eftersom det blir ett mantra att jobba mot, samt minskar antalet missnöjda kunder. Enligt 

Ellinger et al. (2007) och Hartline et al. (i Wilder et al., 2014) är ökad egenmakt av 

frontlinepersonal en viktig förutsättning för att kunna ta självständiga beslut för att 

förbättra kundbemötandet och öka motivationen.  

 
Enligt Hetskett et al. (1994) är det viktigt att ledningen lyssnar på kundens behov. 

Ställföreträdande VD beskriver att de hanterar missnöjda kunder genom att logga 
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klagomålen i en databas för att förbättra framtida bemötande. Det verkar vara ett bra sätt 

att förbättra kundbemötandet på eftersom de kan gå igenom misslyckade situationer i 

efterhand. Enligt Berry (1995) är det viktigt att kunna höja servicekvalitén i 

organisationen, vilket kundklagomålshanteringen är ett tecken på.  

 

“Vi är människor och vi jobbar med människor och vi ska hela tiden bli lite bättre. Så vi 

lägger rätt mycket tid på det här, så.” - Ställföreträdande chef 

 

Det är viktigt att frontlinepersonalen är medvetna om ledningens förväntningar på 

kundbemötandet (Grönroos, 1998, 2008; Tutar et al., 2011). Ställföreträdande VD och 

biträdande chef menar att frontlinepersonalen förväntas vara glada, trevliga och 

tillmötesgående samt aldrig lämna kunden missnöjd. Frontlinepersonalen berättar att 

direktiven avspeglar sig i ledningens värderingar. De förväntas agera problemlösare och 

överträffa kundens förväntningar.  

 

5.3 Utbildning 

Utbildning ses som en betydande del för att frontlinepersonalen ska utvecklas i arbetet 

enligt studier av Pfeffer et al. (1999), Ellinger et al. (2011), Wilder et al. (2014) och 

Mostafa et al. (2015). Ställföreträdande VD berättar att säljutbildningar och 

kundmötesträning erbjuds vid behov och biträdande chef menar att de har workshops 

och seminarium i kundbemötande. 

 

Frontlinepersonalen har delade uppfattningar om de har fått någon utbildning 

överhuvudtaget. Frontlinepersonal 1 och 2 hävdar att de har haft seminarium i ämnet 

medan frontlinepersonal 4 hävdar att hon haft renodlade lärorika utbildningsinsatser. 

Frontlinepersonal 3 har däremot inte fått ta del av några utbildningsinsatser eller 

seminarium alls. En mer genomgripande utbildningsinsats hade kunnat skapa ett mer 

enhetligt kundbemötande, då det i dagsläget verkar skilja sig från person till person. 

 

Det finns även önskemål från frontlinepersonal 4 att ha lite mer kompetenshöjande 

utbildning, då det finns frontlinepersonal som inte fått sina licenser för att hantera 

kundärenden. Även om produktkunskap inte lyfts fram som viktig går det att se dess 

betydelse för kundbemötandet, eftersom det stärker självständigheten hos 

frontlinepersonalen. Det verkar även som att utbildning är mer önskvärt i vissa 
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avdelningar än andra. De som sitter i telefonbanken möter till exempel fler kunder och 

behöver mer övergripande kunskap. Kunderna på telefon kan också oftast upplevas som 

mer irriterade eller missnöjda. 

 

“Men man ser aldrig dem, det är ju ett helt annat sätt och möta en kund på när man inte 

kan se dem och dem kan väldigt lätt bli argare när de ringer in.” - Frontlinepersonal 4 

 

5.4 Engagemang och motivation 

Motivation hos frontlinepersonalen ses som en nödvändighet för att ett bra arbete ska 

utföras och skapa engagemang i organisationen som helhet. Att frontlinepersonalen är 

motiverad leder också till att de känner sig mer nöjda med arbetet (Tutar et al., 2011; 

Ellinger et al., 2011; Thahier et al., 2014; Mostafa et al., 2015). Det är ledningens ansvar 

att motivera sin frontlinepersonal för att prestera bättre mot kund (Grönroos, 1998; Isaac 

et al., 2001). Motivation är en viktig faktor för att den interna marknadsföringen ska 

fungera (Grönroos 1998). Ställföreträdande VD och biträdande chef berättar att de 

arbetar mycket med kvartsamtal, utvecklingsplaner, förändringsprocesser, belöningar 

och beröm, samt att vara tillgängliga som stöd. Dessa metoder används för att stärka 

motivationen hos frontlinepersonalen. 

 

Frontlinepersonalen tycker att beröm och stöd från chefen är en viktig motivationsfaktor. 

Studier av Herzberg et al. (1993), Karlöf & Lövningsson (2003), Tutar et al. (2011), 

Ellinger et al. (2011) och Thahier et al. (2014) visar att stöd och uppskattning är viktigt för 

att frontlinepersonalen ska kunna prestera bättre. Uppfattningen skiljer sig dock åt om 

hur mycket återkoppling och beröm de får vid en arbetsinsats. Frontlinepersonal 4 

hävdar att cheferna kan förbättra återkopplingen och berömmet som nu sker lite 

oregelbundet, medan frontlinepersonal 1,2 och 3 anser att de får det beröm de behöver. 

Frontlinepersonal 3 menar att beröm från medarbetarna är lika viktig som beröm från 

chefen. Det kan därför anses vara viktigt att ledningen arbetar mot att alla i 

organisationen berömmer varandra, eftersom beröm skapar motivation. 

 

“Vi har ju tävlingarna, det motiverar ju oss. Vi gör ju olika saker sen pratar vi väldigt 

mycket på våra möten. Vi diskuterar ju mycket saker tillsammans och motiverar varandra 

där till att göra ett bättre jobb hela tiden.” - Frontlinepersonal 3 
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Att frontlinepersonalen har hög egenmakt anses vara viktigt för att de ska kunna 

effektivisera arbetet, öka nöjdheten, motivationen och engagemanget (Herzberg et al., 

1993; Ellinger et al., 2007; Tutar et al., 2011; Wilder et al., 2014). Studier av Herzberg et 

al. (1993) och Tutar et al. (2012) visar att motiverad frontpersonal är mer benägna att 

lära sig ny kunskap och utvecklas inom arbetet.  

 

Frontlinepersonalen upplevde att de genom att utforma sina arbetsuppgifter själva fick 

stor frihet och ökad motivation. Möjligheten att påverka arbetsuppgifterna leder till att 

frontlinepersonalen känner sig mer delaktiga i arbetet och därför kan prestera bättre. 

Inom den interna marknadsföringen är det även viktigt att ledningen arbetar för att få 

frontlinepersonalen att vara delaktiga i arbetsprocessen (Varey et al., 1999). 

 

De utvecklingsmöjligheter som finns internt i banken uppfattas även de som en stark 

motivationsfaktor. Frontlinepersonalen säger att ledningen och cheferna generellt är 

lyhörda och att de därför kan utföra en bättre arbetsinsats. Enligt Herzberg (1993) 

beskrivs utvecklingsmöjligheter, karriärvägar och personligutveckling som faktorer som 

kan öka motivationen.  

 

“... det en period när jag kände mig något omotiverad eftersom jag tyckte att man 

jobbade hårt men då valde jag själva att ta den dialogen med min chef … Eftersom man 

blev begränsad i form av ja men jag måste ta nästa steg för att kunna göra det här ännu 

bättre och liknande då. Men sen så pratade vi om det och, dom är ju lyhörda[...] du det 

ser bra ut det du gör och vi vill att det ska gå ännu bättre så här har du möjligheten att 

utbilda dig och bli bättre på det här eller det finns positioner för dig längre fram också...” - 

Frontlinepersonal 1 

 

Arbetsförhållanden kan öka frontlinepersonalens motivation och påverka deras attityd 

(Grönroos, 1981, 1998; Wilder et al., 2014). Frontlinepersonal 2 upplevde att bankens 

utformning gör dem mer effektiva då väntetiden för kunderna minskat avsevärt. Att de 

erbjuder höj- och sänkbara bord samt bra stolar är också motivationsfaktorer enligt 

frontlinepersonal 4. För att skapa en bra arbetsmiljö som motiverar frontlinepersonalen är 

det även viktigt att arbetsmiljön utformas rätt (Herzberg, 1993; Grönroos, 1998; Wilder et 

al., 2014). Frontlinepersonal 4 upplever att mycket av administrationsarbetet läggs på 

frontlinepersonalen och att det medför negativa konsekvenser, eftersom det tar tid från 

kundarbete och förskjuter arbetstider. Ställföreträdande VD berättar å sin sida att de har 
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som ambition att lägga mer administration på andra avdelningar. Det visar på att 

ledningens åtgärder inte har avspeglat sig i frontlinepersonalens arbetsuppgifter. 

 

“När vi hade fyra stycken diskar som stod uppradade.. sen stod man och trök fram en 

kund efter en annan, det arbetssättet var inte riktigt lika roligt. Kunderna tyckte inte att 

det var lika roligt.. alltså vi utvecklar oss ständigt. Vi provar med att ta ett cafe på banken 

[...] Jag tror att är en stor motivation i att jobba på banken är det faktum att banken hela 

tiden vill utvecklas och bli bättre” - Frontlinepersonal 2 
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6. Slutsats och diskussion 

I det här kapitlet diskuteras analysen och de slutsatser som går att dra av 

undersökningen. 

Syftet med studien var att beskriva hur Sparbanken Rekarnes ledning arbetar för att 

motivera frontlinepersonalen för att de ska förbättra kundbemötandet. Syftet har uppfyllts 

genom att ledning, chef och frontlinepersonal beskrivit sin uppfattning av hur 

frontlinepersonalen blir motiverade. 

 

På grund av Sparbanken Rekarnes organisationsstruktur finns det en relativt god 

kommunikation mellan ledningen, cheferna och frontlinepersonalen. Ibland kan det ta 

lång tid för cheferna att uppmärksamma problem i arbetsuppgifterna. Slutsatsen som kan 

dras är att kommunikationen från ledningen till frontlinepersonalen är god, men att de 

kan arbeta med att förenkla för frontlinepersonalen att föra ett budskap uppåt i ledet. 

 

Analysen påvisar även att Sparbanken Rekarne borde samordna sina utbildningsinsatser 

inom kundbemötandet och produkterna, eftersom frontlinepersonalen verkar fått ganska 

olika utbildningar trots samma arbetsuppgifter. En slutsats som kan dras är att de även 

behöver fokusera mer på att utbilda frontlinepersonalen i tjänsterna och produkterna 

eftersom en del tenderar att vara begränsade i tjänsteutförandet.  

 

Enligt analysen delar frontlinepersonalen ledningens uppfattning och värderingar av 

kundbemötandet. Därför går det att dra slutsatsen att det finns en enhetlig bild av hur 

frontlinepersonalen skall hantera kunderna och de är medvetna om ledningens 

förväntningar. 

 

Analysen pekar på att frontlinepersonalen i Sparbanken Rekarne motiveras genom 

beröm av sina medarbetare och chefer. Slutsatsen som kan dras är att ledningen och 

cheferna kan arbeta mer med att berömma frontlinepersonal eftersom de har ett behov 

av att få uppskattning. Slutsatsen styrker teorin av Herzbergs et al. (1993), att beröm är 

en viktig motivationsfaktor. 

 

Analysen visar även att avancemang är en motivationsfaktor bland frontlinepersonalen. 

Friheten att själv bestämma över sina arbetsuppgifter är också en bidragande faktor till 

att motivationen och engagemanget ökar. Analysen indikerar att frontlinepersonalen 
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upplever att de skulle kunna prestera bättre mot kund om de fick lägga mer tid på 

kundbemötandet och mindre tid på administrativa uppgifter, vilket tydligen inte uppfyllts 

helt av ledningen. Den slutsats som kan dras är att mindre administration är en åtgärd 

som skulle kunna få dem att prestera bättre mot kund. 
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7. Förslag till vidare forskning 

 

Studien har bidragit till att beskriva hur ledingen i Sparbanken Rekarne arbetar med att 

öka frontlinepersonalens motivation. Eftersom studien gjordes på en begränsad 

geografisk plats behövs flera orter undersökas för att se hur hela bankbranschen arbetar 

med motivation av frontlinepersonal. Det hade även varit intressant med undersökningar 

som berör: 

 Motivation av frontlinepersonal på andra geografiska orter 

 Vilka motivationsfaktorer skapar förutsättningar till ett effektivt ledarskap? 

 Kan ökad motivation leda till ökad produktivitet? 

 Göra observationer på vad som är ett lyckat kundmöte och vilka 

förbättringsmöjligheter som finns. Samt att undersöka kundens upplevelse av det 

observerade kundmötet. 

 Göra en liknande studie som ovan men använda en kvantitativ metod för att 

undersöka frontlinepersonalens uppfattning. 
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Bilaga 1: Operationalisering 

Teori  Ledning och personalchef 

2.2 Relationen mellan ledning och 
frontlinepersonal 

1. Vad har du för arbetsuppgifter och beskriv 
din roll i företaget?  

2.3.3 Uppfattning av kundbemötandet från 
ledningen   

2. Hur upplever du kommunikationen mellan 
dig och personalen?  

2.3.1 Hur ledningen kan motivera 
frontlinepersonalen    

3. Vilka insatser anser du är viktiga för att få 
din personal att förstå hur viktig kunden är? 
Vilka insatser använder ni i Sparbanken 
Rekarne?  

2.3.3 Uppfattning av kundbemötandet från 
ledningen   

4. Vilka förväntningar har ni på personalen 
som bemöter kunderna?  

2.3.3 Uppfattning av kundbemötandet från 
ledningen 

5.  Vad anser du att ett bra kundbemötande 
är? Beskriv.  

2.3.1 Hur ledningen kan motivera 
frontlinepersonalen  

6. Hur engagerar och motiverar du 
personalen? Vilka faktorer märker du är 
viktiga för att personalen ska bli mer 
motiverad?  

2.3.2 Ledningensroll för kundbemötandet  
och frontlinepersonalen 

7. Hur mycket får personalen bestämma över 
sina arbetsuppgifter och rutiner? Vilka beslut 
har de möjlighet att ta? 

2.3.1 Hur ledningen kan motivera 
frontlinepersonalen 
2.5 Effekt av utbildning 

8. Erbjuder ni utbildning i kundbemötandet? 
Vilken typ av utbildning och vad vill ni uppnå 
med det? 

2.4.2 Motivation hos frontlinepersonal 9. Hur utformar ni er arbetsmiljö och 
arbetsuppgifter för att personalen ska känna 
sig motiverade?  

2.3.1 Hur ledningen kan motivera 
frontlinepersonalen 

10. Har ni något belöningssystem för 
personal som utför ett bra arbete? Om ja, hur 
ser detta system ut? 

2.3.1 Hur ledningen kan motivera 
frontlinepersonalen  

11. Hur jobbar ni med målstyrning av 
personal? 

2.3.3 Uppfattning av kundbemötandet från 
ledningen 

12. Jobbar du med skapa en enhetlig bild av 
kundbemötande för personalen? Om ja, hur 
jobbar du med det?  

2.3.1 Hur ledningen kan motivera 
frontlinepersonalen                              

13. (Till personalchefen) Hur upplever du 
möjligheten att påverka dina egna beslut om 
personalhantering?  
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2.4 Frontlinepersonalens betydelse för 
kundbemötandet  

1. Vad har du för arbetsuppgifter och vad är 
din roll i företaget? 

2.4 Frontlinepersonalens betydelse för 
kundbemötandet 

2. Vilka förväntningar har din chef på dig? 

2.3.3 Uppfattning av kundbemötandet från 
ledningen           

3. Hur upplever du kommunikationen med din 
chef och ledningen?  

2.4.2 Motivation hos frontlinepersonalen  4. Vilken typ av stöd skulle du vilja få från din 
chef för att kunna ge ett bättre 
kundbemötande? 

2.4.2 Motivation hos frontlinepersonalen  5. Hur blir ni belönade vid en bra 
arbetsinsats? 

2.4.2 Motivation hos frontlinepersonalen 6. Hur påverkar beröm från din chef eller 
medarbetare dig?  

2.3.1 Hur ledningen kan motivera 
frontlinepersonalen   

7. Vilka uppsatta mål har ni och hur mycket får 
ni vara med och påverka målen?  

2.3.3 Uppfattning av kundbemötandet från 
ledningen   

8. Hur vet du vad ledningen och din chef 
förväntar sig av dig vad gäller 
kundbemötandet?  

2.3.1 Hur ledningen kan motivera 
frontlinepersonalen 
2.5 Effekt av utbildning 

9. Hur har du blivit utbildad av att bemöta 
kunderna? Hur har det hjälpt dig i din roll med 
kunderna?  

2.3.1 Hur ledningen kan motivera 
frontlinepersonalen 2.4.2 Motivation hos 
frontlinepersonalen  

10. Hur ser möjligheten ut för dig att avancera 
i organisationen? 

2.4.1 Ökad egenmakt av frontlinepersonal  11. Har du möjlighet att ta beslut i 
bankärenden utan att tillkalla chefen, vilka 
typer av beslut och vad får du inte besluta 
om?  

 


