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SAMMANFATTNING  

 

Titel: Ledarskap för prestation inom banksektorn - en studie från ett medarbetarperspektiv  

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Johanna Englundh och Love Jansson  

 

Handledare: Agneta Sundström och Kristina Mickelsson 

 

Datum: 2019 – juni  

 

Syfte: Tidigare forskning är oense kring vilken form av ledarskap som främjar den anställdes 

prestation, men överens om att ledarskap kan påverka prestationen. En del forskare anser att de 

tvetydiga resultaten ligger i kontextens betydelse, varav kvalitativa studier kan vara önskvärda. 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för vilket ledarskap medarbetare inom banksektorn 

anser är mest effektivt med avseende på deras arbetsprestation.  

 

Metod: Studiens forskningsansats inspirerades av ett hermeneutiskt och fenomenologiskt 

perspektiv och kvalitativ undersökningsmetod har tillämpats där grunden för studien är 

semistrukturerade intervjuer. Studiens insamlade empiri har analyserats genom en deduktiv 

innehållsanalys med de tidigare ledarskapsteorierna transformativt-, transaktionellt-, laissez faire- 

och självledarskap som teoretisk grund.  

 

Resultat & slutsats: Studien visar att de intervjuade medarbetarna anser att transformativt 

ledarskap är mest effektivt med avseende på deras arbetsprestation. En viss indikation på att 

transaktionella inslag krävs kan tydas, medan ett laissez faire ledarskap anses vara negativt i 

sammanhanget. Enligt studien använder inte medarbetare inom banksektorn självledarskap i en 

större utsträckning.   

 

Examensarbetets bidrag: Studiens teoretiska bidrag består av en ökad förståelse för de tidigare 

framtagna ledarskapsteoriernas natur eftersom studien visat hur de kan uttryckas i praktiken. 

Studien har också visat om de etablerade ledarskapsteorierna är lämpliga inom den givna kontexten. 

Ur ett praktiskt perspektiv bidrar denna studie med en insikt i hur ledare inom denna sektor bör 

agera för att främja prestationen hos bankrådgivare.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Vidare forskning bör fokusera på skilda kontexter för att avgöra hur 

en ledarskapsstil påverkar prestationen inom den valda kontexten. Dessutom ser vi ett behov av 

utökad forskning inom självledarskap och dess roll inom prestationen för medarbetare.  

 

Nyckelord: Prestation, Arbetsprestation, Ledarskap, Bank, Medarbetare  



 

 

ABSTRACT 

 

Title: Leadership for performance in the banking sector - an employee perspective 
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Date: 2019 – June  

 

Aim: Previous research are in conflict regarding which leadership style is more effective in terms of 

performance, although they all agree that leadership can influence performance. Some researchers 

believe the reason behind the conflicting results lies in the importance of context meaning 

qualitative studies are required. The aim of this study is to develop an enhanced understanding of 

what leadership employees in the banking sector believe is most effective in the context of their job 

performance by using a qualitative approach.  

 

Method: This study has a hermeneutic and phenomenological perspective and a qualitative research 

method is applied where the empirical data collection is based on semi-structured interviews. The 

gathered empirical data is analyzed through a deductive content analysis, using the previous 

established leadership theories transformative-, transactional-, laissez faire- and self-leadership as 

theoretical base.  

 

Result & Conclusions: This study highlights a demand for transformational leadership regarding 

employee’s job performance. There is a slight indication of a need for transactional dimensions, 

whereas laissez faire leadership should be avoided completely. According to the study the 

employees within the banking sector do not display significant signs of self-leadership.  

 

Contribution of the thesis: The theoretical contribution of this study consist of a deeper 

understanding of the nature of the different leadership styles, since the study displays how these can 

be utilized in practice. The study also shows whether the leadership styles are appropriate in the the 

context of banking. From a practical perspective, this study contributes with an insight into how 

leaders in this particular sector should act to increase the performance of bank advisers. 

 

Suggestions for future research: Future research should focus on different contextual aspects to 

determine how different leadership styles affect the performance within that particular context. In 

addition, we see a need for expanded research within self-leadership and its role within the 

performance of employees. 
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1. Inledning  

Inledningsvis presenteras en problematisering av ämnesområdet ledarskap för arbetsprestation 

vilket följs av studiens syfte och frågeställningar.  

1.1 Problematisering  

Anställdas arbetsprestation är ett centralt led i att framställa varor och tjänster av hög kvalitet och kan 

vara en viktig konkurrensfördel för företag (Sonnetag & Frese, 2005). Oavsett om personalstyrkan 

uppgår till hundra eller hundratusentals kommer företagets framgång vara beroende av individuell 

arbetsprestation (Bisoux, 2004). Det finns olika definitioner av arbetsprestation och i denna studie 

avser begreppet hur väl den anställde utför de arbetsuppgifter som fastställs inom formella 

yrkesroller. Förutom den betydelse som arbetsprestation har för organisationen är det också viktigt 

för individerna själva att prestera väl, eftersom det kan få dem att känna sig framgångsrika, stolta och 

i slutändan nöjda med sig själva (Sonnentag & Frese, 2005).  

 

Ledarskapet kan påverka hur individen presterar på arbetsplatsen. Transformativt ledarskap, som 

kortfattat kan beskrivas som ett involverande och emotionellt engagerande ledarskap, har varit mest 

förekommande inom tidigare forskning och har generellt sätt visat sig vara effektivt med avseende 

på arbetsprestation (Dumdum, Lowe & Avolio, 2002; Wang, Oh, Courtright & Colbert, 2011). Det 

finns dock omständigheter då det transformativa ledarskapet har varit mindre effektivt, till exempel 

när individen har varit i större behov av självständighet (Breevaart, Bakker, Demerouti, Sleebos & 

Maduro, 2014). Resultatet i Chen, Ning, Yang, Feng och Yangs (2018) två studier visade dessutom 

att det transformativa ledarskapet var effektivt upp till en viss nivå varpå fler transformativa inslag i 

ledarskapet fick en negativ effekt på de anställdas arbetsprestation. Det finns således anledningar att 

tro att det transformativa ledarskapet inte alltid är optimalt utan kan behöva kompletteras med andra 

former av ledarskap.  

 

Studier av transaktionellt ledarskap, som kort kan förklaras med att förhållandet mellan ledare och 

följare bygger på ett intressestyrt utbyte av arbetsprestation mot någon form av belöning, har också 

haft ett positivt samband med arbetsprestation i tidigare forskning (Dumdum et al., 2002; Rasool, 

Arfeen, Mothi & Aslam 2016; Kalsoom, Khan & Zubair, 2018) men det finns även studier som funnit 

ett negativt samband mellan transaktionellt ledarskap och arbetsprestation (Bass 1990; Howell & 

Avolio, 1993; Dumdum et al., 2002) samt samband som inte varit signifikanta (t.ex. Asrar-ul-Haq & 
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Kuchinke, 2016). En vanlig uppfattning är att transformativt ledarskap är mest effektivt och att 

transaktionellt ledarskap kan förstärkas genom att ledaren adderar transformativa inslag i ledarskapet 

(Bass & Riggio, 2006), något som både har bekräftats i empiriska studier (MacKenzie, Podsakoff & 

Rich, 2001) och motbevisats (Vecchio, Justin & Pearce, 2008). Resultatet i Schriesheim, Castro och 

DeChurchs (2006) studie visade dessutom att det snarare var transaktionellt ledarskap som hade en 

förstärkande effekt utöver det transformativa ledarskapet. Forskning som undersökt båda 

ledarskapsstilarna (t.ex. Schriesheim et al., 2006; Kalsoom et al., 2018) har dock visat positiva 

samband mellan både transformativt ledarskap och arbetsprestation samt transaktionellt ledarskap 

och arbetsprestation i samma urval. Detta kan betyda att effektiva ledare inkluderar både 

transformativa och transaktionella inslag i ledarskapet.  

 

En ledarskapsstil som tidigare forskning visat samma resultat för är laissez faire ledarskap. Laissez 

faire ledarskap kan egentligen förklaras som ett “icke-ledarskap” då det kännetecknas av en ledare 

som är frånvarande (Sosik & Jung, 2018). Tidigare forskning har främst visat ett negativt samband 

mellan denna ledarskapsstil och medarbetarens arbetsprestation (Dumdum et al., 2002; Pradeep & 

Prabhu, 2011; Limsila & Ogunlana, 2008; Asrar-ul-Haq & Kuchinke, 2016). 

 

En fjärde form av ledarskap som framkommer i forskningen inom ledarskap och arbetsprestation är 

självledarskap, vilket består av olika metoder som individen använder för att leda sig själv (Manz, 

1986). Studier har visat att detta ledarskap bidrar till att individens upplevda självförmåga (eng. self 

efficacy) ökar och därmed påverkas individens arbetsprestation positivt (Prussia, Anderson & Manz, 

1998; Andressen, Konradt & Neck, 2012; Panagopoulos & Ogilvie, 2015). Självledarskap kan vara 

lämpligt då individen är i större behov av autonomi (Breevaart, Bakker, Demerouti och Derks, 2016) 

och därför inte har ett starkt behov av en ledare (Breevart et. al., 2014; Breevart et. al., 2016) samt 

när kontakten med den formella ledaren är osynkroniserat (Andressen et al., 2012), såsom situationen 

kan vara i decentraliserade organisationer (Houghton & Yoho, 2005).  

 

Ledarskapsforskningen har således visat motstridiga resultat, men det råder en gemensam uppfattning 

om att ledarskap kan påverka en individs arbetsprestation. Däremot råder det en oklarhet angående 

vilket ledarskap eller vilka ledarskapsstilar som bör tillämpas i specifika sammanhang för att öka den 

individuella arbetsprestationen. I dagsläget undersöks olika variabler för att kunna förklara varför och 

under vilka villkor sambandet mellan ledarskapsstilar och arbetsprestation existerar (t.ex. Breevaart 

et al. 2016). När ett forskningsämne hamnar i det stadiet där mängden mediator- och 

moderatorvariabler ständigt ökar kan resultaten bli för komplicerade för ledare att förstå i verkliga 
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organisationer (Hackman, 2012). Det är just detta som vi har noterat i den tidigare forskningen inom 

ledarskap och arbetsprestation. Fokus på en mängd olika förklaringsvariabler har resulterat i att ämnet 

är komplext vilket gör det svårt att dra slutsatser om hur ledarskapet bör anpassas i en given miljö.  

 

Ämnesområdet ledarskap och arbetsprestation domineras således av kvantitativa studier. För att öka 

förståelsen för ledarskap eftersträvade Conger (1998) fler kvalitativa studier inom ämnet, något som 

vi fortfarande anser vara bristande. En kvalitativ metod menar Graca och Passos (2014) vara 

fördelaktig när man vill undersöka en mängd olika variabler som kan tänkas påverka beteendet i en 

miljö, men också de beteenden och attityder som kontexten kan påverka. Tidigare kvalitativa studier 

har dessutom visat att den givna kontexten har betydelse för vilket ledarskap som är mest effektivt 

och därmed bör utövas (Bryman, Stephens & Campo, 1996; Alvesson & Sveningsson, 2003; 

Hamilton & Beam, 2005).  

 

På grund av ovanstående resonemang tillämpar den här studien en kvalitativ metod för att undersöka 

ledarskapets koppling till arbetsprestation inom en specifik kontext, nämligen banksektorn. Banker 

agerar idag på en digitaliserad marknad, där webbsidor erbjuder jämförelsetjänster för bland annat 

räntevillkor (Cuesta, Ruesta, Tuesta & Urbiola, 2015). Detta har gynnat framförallt kunder som nu 

ställer högre krav på banksektorn, exempelvis tillgång till finansiella tjänster dygnet runt och mobila 

betaltjänster (Cuesta et al., 2015). Konkurrensen mellan banker i Sverige är högre än i många andra 

länder (svenska bankföreningen, 2018) vilket för inblandade aktörer innebär krav på effektivitet för 

att bibehålla konkurrenskraft. Eftersom anställdas prestation på arbetsplatsen har stor betydelse för 

ett företags framgång (Sonnetag & Frese, 2005) bör ledare inom banksektorn uppmärksammas på 

vilket ledarskap som är mest effektivt med avseende på arbetsprestationen hos de anställda.  

 

Vidare utgår den aktuella studien från de anställdas perspektiv på ledarskap och arbetsprestation 

eftersom deras preferenser har visat sig ha betydelse för ledarskapets effektivitet (Breevaart et al., 

2014; Breevaart et al., 2016).  Genom att undersöka ledarskapets inverkan på arbetsprestation ur 

medarbetarnas synvinkel får chefer inom banksektorn ökad förståelse för vilka prioriteringar som kan 

vara lämpade för att anpassa ledarskapet i praktiken.  

 

De empiriska data som framkommer i studien jämförs slutligen med de ledarskapsteorier som i 

nuläget framhävs inom forskningen för att se i vilken mån dessa är applicerbara i den valda kontexten. 

Därmed utvecklas teorin kring ledarskapsstilar genom att en djupare förståelse för teoriernas natur 

nås samt i vilken mån de är generaliserbara (Fisher & Aguinis, 2017). Eftersom tidigare forskning 
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visat motstridiga resultat och en förståelse för under vilka villkor teorierna fungerar effektivt inte har 

nåtts, anses metoden vara lämpad i nuläget (Fisher & Aguinis, 2017).  

1.2 Syfte  

Syftet är att öka förståelsen för vilket ledarskap som medarbetare inom banksektorn anser är mest 

effektivt med avseende på deras arbetsprestation.  

1.3 Frågeställningar 

➢ Vilka egenskaper i ett ledarskap anser medarbetare inom banksektorn främja deras 

arbetsprestation? 

➢ Vilka egenskaper i ett ledarskap anser medarbetare inom banksektorn hämma deras 

arbetsprestation? 

➢ Hur kan medarbetares uppfattningar om ledning av arbetsprestationer kopplas till de befintliga 

ledarskapsteorierna transformativt-, transaktionellt-, laissez faire- och självledarskap? 
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2. Teori 

Nedan presenteras studiens teoretiska referensram vilken inkluderar begreppet prestation samt 

transformativt-, transaktionellt-, laissez faire-, och självledarskap.   

2.1 Ledning av prestation 

För att en organisation ska nå de uppsatta målen behövs individer som presterar i sin yrkesroll. De 

anställda är nämligen ett viktigt led i att leverera de produkter som ett företag specialiserar sig inom 

och personalen kan utgöra en betydande konkurrensfördel. Prestation är även viktigt för individen 

själv eftersom det kan förknippas med tillfredsställelse och upplevd stolthet samtidigt som en låg 

prestationsnivå kan bidra till missnöje eller en känsla av personligt misslyckande. (Sonnetag & Frese, 

2005) 

 

I denna uppsats avser vi som tidigare nämnt fokusera på arbetsprestation, vilket Motowidlo, Borman 

och Schmit (1997, s. 81) beskriver som “kunskap om fakta eller principer som är relaterade till 

funktionen av organisationens tekniska kärna, samt färdigheter inom att faktiskt utnyttja teknisk 

information, hantera information och lösa problem”. Arbetsprestation ingår ofta i den formella 

arbetsbeskrivningen och kan även inkludera arbetsbeteenden (Borman & Motowidlo 1997; 

Motowidlo et al., 1997). Vad arbetsprestation innebär beror således på kontexten. Arbetsrollen för 

medarbetare inom banksektorn har förändrats de senaste åren och förutom arbetsuppgifter som 

fokuserar på administration och försäljning riktas nu fokus mot relationen till kunden och 

marknadsföring av högkvalitativa produkter (Cuesta et al., 2015). Den empiriska datainsamlingen 

kommer vidare öka förståelsen för vad som anses vara arbetsprestation i intervjupersonernas 

yrkesroller. I uppsatsen kommer begreppen prestation och arbetsprestation användas synonymt.  

2.2 Ledarskapsteorier 

De ledarskapsteorier som enligt författarnas uppfattning varit dominerande inom 

ledarskapsforskningen de senaste årtiondena är transformativt- och transaktionellt ledarskap varav vi 

valt att inkludera dem i vår teoretiska referensram. Dessa har tidigare kategoriserats på olika sätt 

vilket resulterat i olika benämningar av de underliggande dimensionerna. Vi har valt att utgå från 

Bass (1985) teoretisering av transformativt- och transaktionellt ledarskap eftersom detta ramverk 

tillämpats i majoriteten tidigare studier (Wang et al., 2011). I Bass (1985) teori inkluderas även laissez 

faire ledarskapet (Bass, 1999).  
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På grund av att självledarskap visat sig vara mer effektivt under vissa omständigheter, såsom då den 

anställde är i större behov av autonomi, har vi valt att även inkludera denna ledarskapsstil. Vi utgår 

från Manz (1986) teori om självledarskap då vi funnit att hans arbete vid upprepade tillfällen hänvisas 

till inom den tidigare forskningen när begreppet självledarskap definieras.  

2.2.1 Transformativt ledarskap 

Transformativt ledarskap kan skapa positiva och meningsfulla förändringar inom människor, 

arbetslag och organisationer (Sosik & Jung, 2018). Genom att tillämpa en eller flera av 

dimensionerna: idealiserat inflytande, inspirerande motivation, intellektuell stimulering och 

individualiserad hänsyn, kan ledaren skapa motivation som leder till högre prestation (Bass & Riggio, 

2006; Sosik & Jung, 2018). Nedan förklaras vad dimensionerna betyder. 

  

Idealiserat inflytande innebär att ledaren baserar sitt ledarskap på grundläggande värderingar såsom 

allas lika värde eller laganda. Dessa kan kommuniceras genom diskussioner med medarbetare 

angående vilka värderingar som genomsyrar deras arbets- och privatliv, en dialog som kan främja 

tillit och respekt bland personalen. Utöver kommunikation av värderingarna är det något som ledaren 

konsekvent visar att hen står för då vardagliga beslut fattas, vilket är viktigt för att ledaren ska 

uppfattas som autentisk. Ledaren är dessutom duktig på att rikta fokus mot följare genom att påpeka 

vikten av lagarbete och hur personalen som ett team kan skapa synergieffekter. (Sosik & Jung, 2018) 

  

En ledare som utövar idealiserat inflytande betraktas ofta som en förebild (Bass, 1999; Bass & 

Riggio, 2006; Sosik & Jung, 2018) genom att hen är respekterad och beundrad av medarbetare (Bass 

& Riggio, 2006; Sosik & Jung, 2018). Anledningen är att ledaren ses som någon som går utöver sina 

egenintressen för att tjäna altruistiska mål, har en optimistisk ”can-do” attityd och är en person som 

anställda kan anförtro sig till om de stöter på problem (Sosik & Jung, 2018). 

  

En ledare som utövar inspirerande motivation uppvisar ett beteende som inspirerar och motiverar 

följare till att prestera utöver förväntade nivåer (Bass & Riggio, 2006; Sosik & Jung, 2018). Till grund 

för ledarskapet ligger en övertygande vision som knyter samman dåtid, nutid och framtid (Sosik & 

Jung, 2018). Organisationens historia och traditioner kommuniceras ut till följarna i syfte att påminna 

om framgångar, vilket kan få dem att må bra om sig själva, men också påpeka motgångar för att 

förhindra negativa exempel från att inträffa igen (Sosik & Jung, 2018). Framförallt är ledaren duktig 

på att måla upp en attraktiv framtidsbild (Bass, 1999) som vilar på delade värderingar (Sosik & Jung, 

2018), är utmanande men nåbar (Bass & Riggio, 2006; Sosik & Jung, 2018) och som via ord- och 
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bildspråk påverkar följarna emotionellt (Sosik & Jung, 2018). Nutida utmaningar och förhållanden 

kan sedan hanteras genom att visionen kommuniceras inom organisationen med entusiasm, optimism 

och passion (Bass, 1999; Bass & Riggio, 2006; Sosik & Jung, 2018). 

  

Förutom att leda med en optimistisk framtoning skapar ledaren tydliga förväntningar (Bass, 1999) 

och förklarar detaljerat hur visionen kan förverkligas (Bass & Riggio, 2006). Detta sker exempelvis 

genom att ledaren förklarar vilka arbetsuppgifter som blir mer eller mindre viktiga i sammanhanget 

samt visar individen varför hens arbete är avgörande för att visionen uppnås (Sosik & Jung, 2018). 

Sammantaget kan detta leda till att individen upplever sitt arbete som meningsfullt både för sig själv 

och för organisationen (Sosik & Jung, 2018). 

  

En avslutande aspekt av ledarskapet är hur ledaren visar tilltro till sin vision (Bass, 1999) och hur hen 

för över denna tilltro till sina följare (Sosik & Jung, 2018). Det kan exempelvis ske genom att ledaren 

stegvis bidrar med svårare uppgifter eller använder rationella argument till att individen alternativt 

gruppen bör klara av uppgiften (Sosik & Jung, 2018). På så vis kan individens samt gruppens 

upplevda självförmåga förstärkas (Sosik & Jung, 2018).  

  

Via intellektuell stimulering utvecklas följarnas förmåga att tänka kreativt, kritiskt och analytiskt 

(Bass, 1999; Bass & Riggio, 2006; Sosik & Jung, 2018). Ledaren uppmuntrar på olika sätt individen 

till att ifrågasätta antaganden bakom strategiska initiativ, policys och arbetsrutiner för att därmed 

gynna kontinuerliga förbättringar och innovationer (Bass & Riggio, 2006; Sosik & Jung, 2018). 

Ledarskapsstilen förutsätter att ledaren är öppen inför nya idéer och inser fördelarna med att se på 

samma sak utifrån olika perspektiv (Sosik & Jung, 2018). Exempel på detta kan vara hur ledare 

ständigt frågar sina följare om nya sätt att lösa problem eller förslag på förbättringar i organisationen 

(Bass & Riggio, 2006; Sosik & Jung, 2018).  

 

Intellektuell stimulering innebär även att individen uppmuntras till att använda sin kompetens för att 

prova nya tillvägagångssätt och mer självständigt styra över hur hen utför en arbetsuppgift (Bass & 

Riggio, 2006; Sosik & Jung, 2018). Detta kan förhindra att individer känner sig instängda inom ramar 

där de inte hör hemma och kan bidra till ökad kreativitet, engagemang och prestation (Bass, 1999; 

Sosik & Jung, 2018). 

 

Individualiserad hänsyn karaktäriseras av att följarna ses som unika individer med varierande 

ambitioner, behov, styrkor och svagheter (Bass, 1999; Bass & Riggio, 2006; Sosik & Jung, 2018). 



 

 8 

Genom att ledaren är uppmärksam på, och accepterar individuella skillnader, kan hen anpassa 

arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter efter individens talanger och färdigheter (Bass & Riggio, 

2006; Sosik & Jung, 2018). När varje individs styrkor sätts i fokus och sedan vidareutvecklas kan 

resultatet bli att de anställda når sin fulla potential (Sosik & Jung, 2018). 

  

Ovan nämnda process möjliggörs genom att ledaren ser individen som en egen person snarare än som 

enbart en del av personalen och skapar en personlig relation med varje anställd (Bass & Riggio, 2006; 

Sosik & Jung, 2018). Det kan innebära att ledaren tar sig tid till att lära sig om den anställdes intressen, 

vad som motiverar dem, vad de har för långsiktiga mål samt vad som krävs för måluppfyllelse. 

Eftersom ledaren därmed aktivt lyssnar effektiviseras kommunikationen mellan parterna och det blir 

lättare att identifiera styrkor hos individen att bygga vidare på (Bass & Riggio, 2006; Sosik & Jung, 

2018). 

  

Fortlöpande bidrar ledarskapet till ett stödjande klimat genom att ledaren agerar som en coach åt 

följaren och delegerar arbetsuppgifter anpassat efter individens utveckling; vissa behöver autonomi 

medan andra är i behov av en högre struktureringsgrad (Bass, 1999; Bass & Riggio, 2006; Sosik & 

Jung, 2018). Det kan bidra till att individen gradvis utvecklar både kompetens och självförtroende, 

vilket i slutändan resulterar i att de kan göra sitt allra bästa för organisationen (Bass & Riggio, 2006; 

Sosik & Jung, 2018).  

 

Figur 1. Schematisk modell över ett transformativt ledarskap. Källa: egen  
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Transformativt ledarskap och prestation 

Transformativt ledarskap har överlag visat sig vara effektivt med avseende på prestation (Dumdum 

et al., 2002; Wang et al., 2011). MacKenzie et al.:s (2001) studie visade hur den transformativa 

ledaren genom att artikulera en tydlig vision i kombination med att agera som en förebild och 

uppmuntra engagemang mot ett gemensamt mål, kan bidra till att de anställdas arbetsroller 

förtydligas, vilket i sin tur visat ha en positiv påverkan på prestation. Senare studier som bidragit med 

förklaringar till sambandet handlar om ledarstilens förmåga att påverka den anställdes arbetsmiljö på 

olika sätt. Piccolo och Colquitt (2006) visade exempelvis i sin studie hur det transformativa 

ledarskapet kan ha en positiv påverkan på karaktärsdrag i arbetet såsom upplevd autonomi och 

meningsfullhet. På liknande sätt visade Breevaart et al. (2014) hur ledaren genom att bidra med 

regelbunden feedback, utvecklingsmöjligheter och högre grad av självbestämmande kan 

tillfredsställa den anställdes behov av kompetens, samhörighet och upplevd autonomi. En resursrik 

arbetsmiljö kan vidare leda till ökade nivåer av engagemang på arbetsplatsen (Breevaart et al., 2014), 

inre motivation samt hängivenhet till att nå uppsatta mål (Piccolo & Colquitt, 2006), vilket i sin tur 

har en positiv effekt på prestation (Piccolo & Colquitt, 2006; Breevaart et al., 2014).  

  

Många studier har undersökt det transformativa ledarskapet i sin helhet och har därmed inte 

uppmärksammat hur underdimensioner kan ha olika effekt på prestation. Dumdum et al. (2002) 

visade undantagsvis hur alla dimensioner tidigare kunnat förknippas med prestation. Däremot kan vi 

urskilja skillnader utifrån MacKenzie et al.:s (2001) resultat. De fann att dimensionerna idealiserad 

påverkan och inspirerande motivation hade en indirekt positiv effekt på prestation, samtidigt som 

individualiserad hänsyn hade en direkt positiv koppling. Resultatet visade dock också att intellektuell 

stimulering hade en negativ effekt på prestation, både direkt och indirekt. Förklaringen enligt 

forskarna är att fokus riktas mot att undersöka nya kreativa tillvägagångssätt till att utföra sitt arbete 

istället för att fokusera på de formella målsättningar som finns. Dessutom kunde de inte baserat på 

sin studie visa att ledares höga förväntningar på sina anställda kunde kopplas till prestation 

(MacKenzie et al., 2001). Det sistnämnda resultatet har även framkommit i senare studier 

(Schriesheim et al., 2006; Vecchio et al., 2008).  

  

Tidigare forskning har även undersökt faktorer som påverkar det transformativa ledarskapets 

effektivitet, så kallade moderatorvariabler. Piccolo och Colquitt (2006) visade till exempel hur 

relationen mellan ledare och anställd kan influera utfallet. En individ som visar tillit och engagemang 

gentemot ledarens vision och uppsatta mål kan i högre grad påverkas av transformativa inslag i 

motsats till de individer som är mindre mottagliga (Piccolo & Colquitt, 2006). Samtidigt är den 



 

 10 

transformativa ledaren enligt teorin bra på att odla relationer med sina följare samt få dem att enas 

mot ett gemensamt mål (Bass, 1999; Bass & Riggio, 2006; Sosik & Jung, 2018) vilket resultatet i 

Wang, Law, Hackett och Wangs (2005) studie bekräftar. Deras resultat visade att ledarskapets effekt 

på prestation fullt ut medieras via kvaliteten på relationen mellan ledare och följare (Wang et al., 

2005). Det bör slutligen nämnas att det finns olika uppfattningar angående vad som är önskvärda 

beteenden och karaktärsdrag inom ett ledarskap och dessa påverkar också huruvida det transformativa 

ledarskapet har någon effekt på prestation (Breevaart et al., 2014). Tidigare forskning visar alltså hur 

individen har en central roll för ledarskapets effektivitet. Därför kommer vår studie utgå från den 

anställdes perspektiv och synpunkter kring ledarskap och prestation. 

  

Chen et al. (2018) ifrågasatte den populära uppfattningen om att relationen mellan det transformativa 

ledarskapet och prestation skulle vara linjär, det vill säga, ju fler transformativa inslag i ledarskapet 

desto bättre (t.ex. Wang et al., 2011) och argumenterar istället för att förhållandet skulle vara kolinjär. 

För att testa hypotesen utförde de två studier med urval från olika branscher. Resultatet bekräftade 

hypotesen i båda fallen vilket kan innebära att det transformativa ledarskapet är effektivt upp till en 

viss nivå varpå flera transformativa inslag får en negativ effekt på de anställdas prestation (Chen et 

al., 2018). Denna studie tillsammans med de moderatorvariabler som identifierats i stycket ovan kan 

ses som anledningar till att det transformativa ledarskapet bör kompletteras med andra ledarstilar för 

att individen skall prestera på arbetet. 

 

TABELL 1. Summering av utvalda tidigare studier inom transformativt ledarskap 

               Samband mellan ledarskapsstil och prestation______ 

Författare År Land  Direkt  Indirekt    Direkt   Indirekt  

     Positivt  Positivt  Negativt  Negativt  

 
MacKenzie  2001 USA  x  x  x  x 

et al.  

 
Dumdum  2002 USA  x 

et al. 

 
Wang et al.  2005 Kina    x 

 
Piccolo & 2006 USA  x  x 

Colquitt   

 
Breevaart et al. 2014 Tyskland   x 

 
Chen et al. 2018 Kina  x*    x* 

 
*kolinjärt  
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2.2.2 Transaktionellt ledarskap  

Transaktionellt ledarskap kan liknas vid en social transaktion av värde där ledaren och följaren tjänar 

respektive egenintressen (Bass, 1999). Det kan ta formen av villkorad belöning, aktivt leda genom 

avvikelser och passivt leda genom avvikelser (Bass, 1999; Bass & Riggio, 2006; Sosik & Jung, 2018). 

Nedan beskrivs vad de olika dimensionerna innebär. 

  

Leda genom villkorad belöning kan förklaras med att ledare och följare ingår i ett avtal vilket bygger 

på en konstruktiv transaktion av prestation mot belöning (Bass, 1999; Bass & Riggio, 2006; Sosik & 

Jung, 2018) och som fastställer vad som förväntas av bägge parterna (Sosik & Jung, 2018). Ledarens 

del av överenskommelsen inkluderar bland annat målsättning och identifiering av möjliga strategier 

för att uppnå målen (Bass, 1999; Bass & Riggio, 2006; Sosik & Jung, 2018). Genom att ledaren går 

igenom vilka mål som skall uppnås med följaren blir det lättare för personen att välja rätt vägar att gå 

för att lyckas (Sosik & Jung, 2018). Uppsatta mål är även fördelaktiga när eventuella felsteg eller 

misslyckanden inträffat, genom att de kan sporra individen till att försöka igen (Sosik & Jung, 2018).  

  

Den underordnade ansvarar sedan för att utföra de arbetsbeskrivningar som bestäms och agerar enligt 

de förväntningar som finns i relation till prestation (Bass, 1999; Bass & Riggio, 2006; Sosik & Jung, 

2018). Under processens gång intar ledaren en proaktiv övervakande roll genom att hen bidrar med 

resurser, både fysiska, psykologiska och intellektuella, för att vidare stödja individen i arbetet (Sosik 

& Jung, 2018). Till exempel finns ledaren till hands utifall individen skulle misslyckas i något steg 

eller för att underlätta övergång till nästa nivå (Sosik & Jung, 2018). 

  

I utbyte mot att följaren upprätthåller sin del av avtalet utdelas i slutändan en på förhand bestämd 

belöning (Bass, 1999; Bass & Riggio, 2006; Sosik & Jung, 2018). Denna del av villkorad belöning 

är också vad som främst kännetecknar ledarstilen (Sosik & Jung, 2018) och är något som följaren 

förväntar sig genom att ingå i överenskommelsen. Sosik och Jung (2018) betonar här vikten av att 

belöningen anpassas så att den blir personlig, det vill säga att det är något som värderas av den 

enskilda individen. Det blir även viktigt att vara noggrann med att dela ut belöningar till personer 

som förtjänat det så att de uppfattas som trovärdiga och beroende av resultat (Sosik & Jung, 2018). 

  

I kontrast till villkorad belöning kan aktivt leda genom avvikelser beskrivas som en korrigerande 

transaktion (Bass & Riggio, 2006; Sosik & Jung, 2018) där ledaren aktivt övervakar följarens arbete 

för att kunna vidta justerande åtgärder innan någonting går fel, eller så snart som problemet uppstår 

(Bass, 1999; Bass & Riggio, 2006; Sosik & Jung, 2018). Ledaren kontrollerar noggrant prestationer 
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med fokus riktat mot misstag, klagomål, överträdelser av regler, avvikelser från förutbestämda 

standards och andra sorters felsteg (Bass & Riggio, 2006; Sosik & Jung, 2018). Till sin hjälp tillämpar 

ledaren ofta IT-system och andra interna kontrollsystem såsom internredovisning, vilket kan bidra till 

att övervakningsprocessen betraktas som mer rutinmässig och konsekvent snarare än känslomässig 

och subjektiv (Sosik & Jung, 2018). 

  

Aktivt leda genom avvikelser kan till viss del vara ett viktigt inslag i ledarskapet (Bass & Riggio, 

2006) genom att ledaren tillåts reducera risker och arbeta med problem proaktivt, samtidigt som det 

skapar struktur och tydliga mål för individen (Sosik & Jung, 2018). Ledarskapsbeteendet har dock en 

baksida i och med att det är felaktigheter som uppmärksammas, vilket kan leda till negativa 

konsekvenser för individen såsom ångest, sämre självförtroende och sämre självkänsla (Sosik & Jung, 

2018). Samma källa pekar här på vikten av att kombinera metoden med det transformativa inslaget 

intellektuell stimulering genom att visa lämpliga lösningar när problem uppstår. På så vis kan en 

negativ upplevelse hos individen förändras till en utvecklingsmöjlighet (Sosik & Jung, 2018). 

  

Passivt leda genom avvikelser kan ses som en tillbakadragen form av ovan nämnda ledarskap och 

innebär att ledaren inte vidtar åtgärder eller agerar förrän avvikelser eller problem har uppstått (Bass, 

1999; Bass & Riggio, 2006; Sosik & Jung, 2018). Sosik och Ljung (2018) menar att ledarens attityd 

vilar på ett antagande om att “om det inte är trasigt behöver det inte fixas”, och förändring blir enbart 

nödvändigt när bättre alternativ synliggörs eller om rådande processer förlorar effekt. För att den 

passiva varianten skall fungera krävs fungerande övervaknings- och kontrollsystem samt 

förutbestämda åtgärdsplaner för att hantera eventuella felaktigheter (Sosik & Jung, 2018).  
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Figur 2. Schematisk modell över ett transaktionellt ledarskap. Källa: egen  

 

Transaktionellt ledarskap och prestation 

Bass (1990) menar att transaktionellt ledarskap inte kan bidra med tillräcklig inspiration eller 

motivation för att följaren ska prestera utöver formella krav, eftersom ledarskapet framförallt baseras 

på belöningar och bestraffningar.  Såldes innebär detta att den kausala kedjan som Bass (1990) 

förväntar sig där ledarskapsstilen positivt påverkar motivation för att i sin tur påverka prestation inte 

kan förväntas stämma när det gäller transaktionellt ledarskapet. Detta samband redogör Howell och 

Avolio (1993) för då de i sin studie visade att villkorad belöning hade en negativ påverkan på de 

anställdas prestation. MacKenzie et al. (2001) hypotiserade, i motsats till Howell och Avolio (1993) 

att transaktionellt ledarskap uttryckt i villkorad belöning, skulle relatera positivt till prestation, men 

hypotesen fick inte stöd i studien. Däremot fann de en indirekt koppling; om en ledare tydliggjorde 

medarbetarens roll kontinuerligt med hjälp av villkorad bestraffning så fanns det en positiv relation 

mellan ledarskapsstilen och prestationen. I forskarnas slutsats rekommenderar de dock chefer att 

fokusera på en transformativ ledarskapsstil snarare än en transaktionell (MacKenzie et al. 2001). 

Dumdum et al:s (2002) meta-analys framhäver däremot i motsats till Bass (1990) samt Howell och 

Avolio (1993) att det är just villkorad belöning inom det transaktionella ledarskapet som positivt kan 

associeras med prestation, samtidigt som de andra dimensionerna hade en negativ association med 

prestation. Villkorad belöning har också haft ett positivt samband med prestation i senare studier 

(Pradeep & Prabhu, 2011; Schriesheim et al., 2006; Vecchio et al., 2008).  
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Studier som undersöker transaktionellt ledarskap i sin helhet har också visat varierande resultat. I 

Kalsoom et al:s (2018) studie framhävs transaktionellt ledarskap som effektivare än transformativt 

ledarskap eftersom forskarna fann ett starkare positivt samband mellan transaktionellt ledarskap och 

prestation.  Shah och Hamids (2015) samt Rasool et al:s (2016) studier tyder också på att 

transaktionellt ledarskap kan ha en positiv påverkan på hur en individ presterar på arbetsplatsen men 

i Rasool et al:s studie (2016) framstod dock transformativt ledarskap som mest effektivt till skillnad 

från Kalsoom et al:s (2018) resultat.  Avslutningsvis skriver Asrar-ul-Haq och Kuchinke (2016) i sin 

slutsats att ingen dimension inom transaktionellt ledarskap hade ett signifikant samband med 

prestation. En förklaring till varför resultaten angående transaktionellt ledarskap varierar kan vara 

kontextuella eller kulturella skillnader menar Asrar-ul-Haq och Kuchinke (2016). 

  

Exempelvis har tidigare studier fokuserat på olika branscher, såsom bank (Asrar-ul-Haq & Kuchinke, 

2016; Shah & Hamid, 2015), försäljning (MacKenzie et al., 2001), socialt arbete (Schriesheim et al., 

2006), hälsosektorn (Rasool et al., 2016), undervisning (Vecchio et al., 2008) och diverse industri 

(Pradeep & Prabhu, 2011). Men även kulturella skillnader kan tänkas påverka resultaten då 

exempelvis studier genomförts i olika länder; USA (MacKenzie et al., 2001; Vecchio et al., 2008), 

Pakistan (Asrar-ul-Haq & Kuchinke, 2016; Kalsoom et al., 2018; Rasool et al., 2016; Shah & Hamid, 

2015) och Indien (Pradeep & Prabhu, 2011). Det är endast Asrar-ul-Haq och Kuchinke (2016) samt 

Shah och Hamid (2015) som studerat samma bransch i samma land. Det som skiljer studierna åt är 

att Shah och Hamid (2015) endast fokuserar på transaktionellt ledarskap medan Asrar-ul-Haq och 

Kuchinke (2016) också inkluderar transformativt ledarskap.  

  

Avslutningsvis bör nämnas hur en kombination av det transformativt- och transaktionellt ledarskap 

kan påverka prestation. Den vanliga uppfattningen är att ett transformativt ledarskap är mest effektivt 

och att ett transaktionellt ledarskap kan effektiviseras genom att det kompletteras med transformativa 

inslag (MacKenzie et al., 2001; Dumdum et al., 2002; Bass & Riggio, 2006). Däremot visade 

resultatet i Vecchio et al.:s (2008) studie inte på en sådan effekt och i Schriesheim et al.:s (2006) 

studie är det snarare transaktionellt ledarskap via dimensionen villkorad belöning som har en 

förstärkningseffekt på det transformativa ledarskapet. De två sistnämnda studierna har också 

undersökt hur relationen ser ut då de två ledarskapsstilarna interagerar med varandra, det vill säga de 

har undersökt villkorad belöning som en moderatorvariabel. Resultaten är motsatta. I Schriesheim et 

al. (2006) visades en positiv modererande effekt på de transformativa dimensionerna inspirerande 

motivation och idealiserat inflytande vilket argumenterar för att ledaren genom att både använda 
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transaktionella inslag och transformativa inslag har en större effekt på den anställdes prestation. Å 

andra sidan kan resultaten i Vecchio et al. (2008) tolkas som att det skulle vara bättre att utesluta 

transaktionella aspekter då deras studie istället visar en negativ modererande effekt. Studierna visade 

dock signifikanta relationer mellan både transaktionella dimensioner och prestation samt 

transformativa dimensioner och prestation, vilket kan betyda att effektiva ledare inte bara håller sig 

till en specifik ledarskapsstil (Schriesheim et al., 2006). 

  

Följaktligen är relationen mellan transaktionellt ledarskap och prestation förvirrande och 

motsägelsefull, med studier som visar på många olika utfall. För att förstå varför dessa studier har 

visat på så skilda resultat kan kvalitativa studier behövas för att undvika att framtida studier hamnar 

i en av de olika befintliga grupperingarna; transaktionellt ledarskap har en positiv relation till 

prestation mot att transaktionellt ledarskap har en negativ eller icke signifikant relation till prestation. 

Istället kan det tänkas vara nödvändigt att förstå individens perspektiv angående hur deras prestation 

ökar eller minskar utifrån en viss ledarskapsstil snarare än att bevisa att relationen mellan 

ledarskapsstilen och prestationen är negativ eller positiv. 

 

TABELL 2. Summering av utvalda tidigare studier inom transaktionellt ledarskap 
 

 
               Samband mellan ledarskapsstil och prestation______ 

Författare År Land  Direkt  Indirekt  Direkt   Indirekt  

     Positivt  Positivt  Negativt  Negativt  

 
Howell & 1993 USA      x  

Avolio          

 
MacKenzie  2001 USA    x    

et al.  

 
Dumdum  2002 USA  x    x 

et al.        

 
Scriesheim  2006 USA  x  

et al.     

 
Pradeep & 2016 Indien   x 

Prabhu      

 
Rasool et al. 2016 Pakistan x      

 
Kalsoom et al. 2018 Pakistan x 
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2.2.3 Laissez faire  

I motsats till transaktionellt ledarskap kan laissez faire betraktas som icke-transaktionellt (Bass & 

Riggio, 2006) då det inte involverar något sorts utbyte mellan ledare och följare (Sosik & Jung, 2018). 

Ledarskapet karaktäriseras av ledare som uppfattas som likgiltigt inställda till problem (Sosik & Jung, 

2018), de är inte involverade i sina medarbetares arbete, de är ofta frånvarande från möten och 

undviker att fatta beslut samt sätta upp mål för verksamheten (Bass & Riggio, 2006; Sosik & Jung, 

2018). På så vis kan ledarskapet sägas vara ett ”icke-ledarskap” eller lika med ”frånvaron av ett 

ledarskap” (Bass, 1999; Bass & Riggio, 2006; Sosik & Jung, 2018). Den tidigare forskningen som vi 

har identifierat har här varit enig om att ett laissez faire ledarskap har en negativ inverkan på de 

anställdas prestation (Dumdum et al., 2002; Limsila & Ogunlana, 2008, Pradeep & Prabhu, 2011; 

Asrar-ul-Haq & Kuchinke, 2016). 

2.2.4 Självledarskap  

Självledarskap definieras som en process då människor påverkar sig själva för att uppnå den styrning 

och motivation som krävs för att uppnå hög prestation (Manz, 1986). Denna ledarskapsstil uppkom 

som ett potentiellt substitut för ett traditionellt ledarskap och utgår från att en del individer har 

tillräcklig kunskap, kompetens och motivation till att engagera sig i produktiva aktiviteter varav 

behovet av direktioner och kontroll från en extern ledare minskar (Manz & Sims, 1980). 

Självledarskap består av följande tre kategorier: beteendefokusstrategier, naturliga 

belöningsstrategier och konstruktiva tankestrategier (Houghton & Neck, 2002). 

  

Beteendefokustrategier är menade att öka självkännedom, vilket leder till hanteringen av beteenden 

som är nödvändiga men kanske inte särskilt trevliga eller behagliga (Houghton & Neck, 2002; 

Houghton, Neck & Manz 2003). Dessa strategier kan ta formen av själviakttagelse, individuell 

målsättning, självbelöning, självbestraffning och övning. Strategierna kan leda till en insikt om varför 

och när individen engagerar sig i specifika beteenden. Exempelvis kan en individ som inte är nöjd 

med sin prestation skapa informella anteckningar för att kartlägga icke produktiva beteendemönster 

såsom telefonsamtal eller konversationer med kollegor (Houghton & Neck, 2002; Houghton et al., 

2003). Utifrån den ökade kunskapen kring sitt beteende kan individen mer effektivt sätta personliga 

mål som kan öka prestationen (Manz, 1986). 

  

Naturliga belöningsstrategier fokuserar på de positiva aspekterna av en given uppgift eller aktivitet 

(Houghton & Neck, 2002; Houghton et al., 2003). En naturlig belöning uppstår om och när en individ 

engagerar sig i en uppgift eller aktivitet för egen vinning, där motivationen eller belöningen kommer 
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ifrån själva uppgiften i sig. Den naturliga belöningsstrategin består av två tillvägagångssätt; skapa 

mer trevliga och roliga funktioner för en given uppgift så att värdet och belöningen kommer från att 

utföra uppgiften i sig samt att förändra sin uppfattning av en uppgift genom att fokusera på de i sig 

givande aspekterna av uppgiften (Houghton & Neck, 2002; Houghton et al., 2003).  

  

Konstruktiva tankemönsterstrategier handlar om att underhålla eller skapa nya mönster av inrotat 

tänkande (Houghton & Neck, 2002; Houghton et al., 2003). Specifika tankeorienterade strategier 

innefattar utvärdering och utmaning av irrationella övertygelser och antaganden, mentala bilder av 

framtida framgångsrik prestation och positivt självtalande. Dessa tillsammans kallas ofta för tänkt 

självledarskap och föreslår att individer kan influera och kontrollera sina egna tankar genom att 

använda specifika kognitiva strategier (Houghton et al., 2003). Ett negativt och destruktivt 

självtalande bör enligt tänkt ledarskap ersättas med positivt och konstruktivt självtalande. Utifrån 

mentala bilder av framtida framgångsrika prestationer så kan en individ skapa en symbolisk 

erfarenhet innan den faktiska prestationen förekommer (Houghton et al., 2003). Individer som redan 

i förhand föreställt sig en framgångsrik prestation i relation till en uppgift eller aktivitet har en större 

chans att faktiskt prestera när de möter uppgiften eller aktiviteten i verkligheten (Manz & Neck, 

1999). 

 

 
Figur 3. Schematisk modell över självledarskap. Källa: egen  
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Självledarskap och prestation  

Det finns teoretiska argument för att självledarskap ska ha en positiv effekt på prestation (Manz, 1989; 

Manz & Neck, 1999) och Stewart, Courtright och Manz (2011) visade exempelvis att ledarskapet 

överlag har en förmåga att påverka olika fördelaktiga utfall. Däremot är de empiriska bevisen för 

kopplingen mellan självledarskap och prestation färre. Vi har identifierat ett fåtal studier där 

förklaringen främst ligger i begreppet självförmåga. Prussia et al:s (1998) studie visade att upplevd 

självförmåga kunde förklara sambandet mellan självledarskap och prestation. Samma resultat har 

framkommit i Panagopoulos och Ogilvies (2015) studie där de undersökte om sambandet mellan 

konstruktiva tankestrategier och prestation kunde förklaras via upplevd självförmåga, samt i 

Andressen et al:s (2012) studie. Således finns inledande bevis för en möjlig koppling mellan 

självledarskap och prestation såsom teorin indikerar. Två av de studier ovan har dock utförts i 

specifika kontexter varav generaliserbarheten är begränsad (Prussia et al., 1998; Panagopoulos & 

Ogilvies, 2015). Det anses även finnas en brist på empiriska studier överlag inom ämnet (Stewart et 

al., 2011), något som vi har uppfattningen om även idag. 

  

Det intressanta i samband med självledarskap är hur det kombineras med traditionellt ledarskap, där 

en ledare utövar inflytande över följare för att tillsammans kunna nå gemensamma mål (se t.ex. 

Andressen et al., 2012). Dessa ledarskapsstilar brukar också kontrasteras som externt och internt 

ledarskap, där självledarskap klassas som det interna och traditionella ledarskapet som det externa 

(Stewart et al., 2011). Breevaart et al. (2014) menar att vissa individer är i ett större behov av 

självständighet och därmed inte i ett lika stort behov av en ledare. Breevaart et al. (2016) undersökte 

sambandet vidare genom att inkludera både transformativt ledarskap och självledarskap i en studie 

där resultatet visade att båda ledarskapsstilarna indirekt via engagemang påverkade prestationen. 

Transformativt ledarskap, i likhet med Breevaart et al.:s (2014) studie, hade en starkare effekt när 

individen var i behov av ledarskap och självledarskap fungerade bättre när behovet var lägre 

(Breevaart et al., 2016). Andressen et al.:s (2012) resultat tydde dock snarare på att självledarskap är 

något som ett transformativt ledarskap kan påverka, vilket i slutändan kan resultera i ökad prestation. 

Andressen et al. (2012) visade också hur det externa ledarskapet kan ha en större effekt då ledare och 

anställd arbetar i nära anslutning till varandra och har regelbunden kontakt, medan självledarskapet 

blir viktigare då individen arbetar självständigt och då kontakten sker mer osynkroniserat. 

  

Även om den tidigare forskningen inte är lika omfattande för självledarskap och prestation som den 

är för transaktionellt- och transformativt ledarskap ser vi denna ledarskapsstil som en viktig 

dimension att ta hänsyn till. Framförallt då ett självledarskap kan tänkas bli allt mer aktuellt i den 
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omvärld vi befinner oss i. Allt fler organisationer uppmanar anställda att ta ansvar för sina egna roller 

och uppgifter för att tillåta en med decentraliserad och flexibel organisation (Houghton & Yoho, 

2005).  

TABELL 3. Summering av utvalda tidigare studier inom självledarskap 
 

 
               Samband mellan ledarskapsstil och prestation______ 

Författare År Land  Direkt  Indirekt  Direkt   Indirekt  

     Positivt  Positivt  Negativt  Negativt  

 
Prussia et al.  1998 USA    x 

 
Andressen  2012 utförd i     x 

et al.   9 olika länder 
länder  

 
 

Panagopolous  2015 urval från    x    

& Ogilvie   5 europeiska  

länder   

 
 

2.3 Sammanfattning av teori 

I den teoretiska referensramen presenteras de begrepp och teorier som den aktuella studien bygger på 

samt avser komplettera. Begreppet prestation definieras som hur väl en anställd utför de 

arbetsuppgifter som inkluderas i formella yrkesroller i enlighet med Motowidlo et al., (1997). Vad 

prestation innebär inom banksektorn och för deltagarna i denna studie blir således något som beskrivs 

i resultatkapitlet.  

 

Ledarskapsteorier som vuxit fram och som enligt författarnas uppfattning främst studerats i ett 

prestationssammanhang är transformativt-, transaktionellt-, laissez faire- och självledarskap. 

Transformativt ledarskap framstår i den tidigare forskningen som mest effektivt med avseende på 

prestation, även om det finns studier som visat att det inte alltid är önskvärt ur medarbetares synvinkel. 

Resultaten i studier som beaktat transaktionellt ledarskap varierar och har visat både positiva, 

negativa samt icke signifikanta samband. En del forskare menar att det kan bero på kontexten och att 

transaktionellt ledarskap kan vara mest effektivt i vissa sammanhang. Gemensamt för tidigare studier 

är resultaten angående laissez faire ledarskap, vilka konsekvent visat ett negativt samband mellan 

ledarskapsstilen och medarbetarens prestation. Självledarskap är ett relativt outforskat område som 

hittills visat sig ha en positiv inverkan på prestation. Studier har också visat att denna ledarskapsstil 
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är mest effektivt då individen inte är i behov av ett externt ledarskap eller då individen arbetar skiljt 

från en fysisk ledare.  

 

Ledarskap kan alltså påverka de anställdas prestation men på grund av att tidigare forskning visat 

motstridiga resultat samtidigt som sambandets komplexitet ökar i och med ökat antal moderator- och 

mediatorvariabler, är det inte klargjort hur ledarskapet bör anpassas inom en given kontext. Därför 

tar denna studie hänsyn till alla dessa ledarskapsstilar för att skapa en ökad förståelse för hur en ledare 

kan påverka prestationen inom den valda kontexten.  
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras den metod som tillämpas för att operationalisera studiens syfte. Först 

beskrivs studiens forskningsansats vilken synliggör vetenskapsteoretiska ställningstaganden. 

Därefter förklaras tillvägagångssättet för datainsamling och dataanalys samt vilka metodtekniker 

som används inom respektive moment. Avslutningsvis framförs etiska hänsynstaganden samt metod- 

och källkritik.  

3.1 Forskningsansats 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för vilket ledarskap som medarbetare inom banksektorn 

anser är mest effektivt med avseende på deras prestation. För att utreda detta antar studien en 

kvalitativ ansats på grund av dess potential till att synliggöra kontextuella aspekter (Graca & Passos, 

2014) och öka förståelsen för ledarskapets anpassning inom olika miljöer (Bryman et al., 1996; 

Alvesson & Svenningsson, 2003). Kvalitativ ansats inrymmer olika inriktningar. Denna uppsats 

inspireras av ett fenomenologiskt och hermeneutiskt perspektiv. 

 

Den fenomenologiska aspekten i studien utgörs av begreppet ”livsvärld” vilket är centralt inom 

Edmund Husserls (1859–1938) fenomenologi (Allwood & Eriksson, 2017). Alla de fenomen som 

människan upplever bygger tillsammans upp livsvärlden, vilket är vår värld så som vi uppfattar den 

(Allwood & Eriksson, 2017). Det fenomenologiska perspektivet i den här studien utmärks av att fokus 

är riktad mot hur ledarskap upplevs ur olika bankrådgivares perspektiv. Det är således genom en 

studie av intervjupersonernas livsvärld som vi avser öka förståelsen för vilket ledarskap som har en 

inverkan på medarbetares prestation inom banksektorn.  

 

I likhet med Heidegger (1889-1976) utgår vi vidare från att fenomen inte kan skiljas från den aktuella 

kontexten (Allwood & Eriksson, 2017). Vår studie grundas i att kontexten, det vill säga 

bankbranschen, kommer färga de åsikter om ledarskap som framställs och våra frågor är utformade 

för att öka förståelsen för vilket ledarskap som är lämpligt i det specifika sammanhanget. Detta är 

också något vi argumenterat för inledningsvis i problematiseringen (se avsnitt 1.1). Ödman (2011) 

skriver dessutom att människans sammanhang, vari fenomenet visar sig, måste förstås för att de 

tolkningar som görs ska vara giltiga. Sammantaget föranleder detta den hermeneutiska aspekten av 

forskningsansatsen i vår studie. Hermeneutiken är en vetenskaplig tradition inriktad på tolkning och 

förståelse (Sohlberg & Sohlberg, 2013), och kan ses som ett verktyg till att skapa mening åt de 

fenomen som studeras (Allwood & Eriksson, 2017; Ödman, 2011).  
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Analysen av intervjusvaren utförs på grund av ovanstående i enlighet med den hermeneutiska cirkeln, 

också kallad spiral (Allwood & Eriksson, 2017; Ödman, 2011). Detta innebär att intervjusvaren vilka 

ses som delarna, analyseras gentemot olika helheter. I takt med att intervjuerna utförs tolkas det 

transkriberade materialet i ljuset av intervjuerna i sin helhet för att därmed kunna reda ut vilket 

ledarskap som anses vara mest effektivt med avseende på prestation. Resultatet jämförs sedan med 

etablerade ledarskapsteorier för att se hur intervjupersonernas preferenser kan härledas till tidigare 

ledarskapsforskning. Resultatet tolkas även gentemot den kontext som intervjupersonerna arbetar 

inom.  

3.2 Tillvägagångssätt  

I detta avsnitt beskrivs det praktiska tillvägagångssättet som tillämpas vid datainsamling och 

dataanalys. För att illustrera detta presenteras nedan en forskningsmodell som har för avsikt att visa 

processens olika steg på ett övergripligt sätt. Varje del beskrivs i detalj nedan.  

 

Figur 4. Schematisk bild över metodologiskt tillvägagångssätt. Källa: egen  

3.2.1 Litteraturinsamling 

Den inledande fasen i studien består av en litteraturinsamling vilket innebär att vi har sökt publicerade 

vetenskapliga artiklar inom ledarskap och prestation. Detta är ett viktigt första steg i 

forskningsprocessen innan insamling av empiri kan utföras eftersom det bidrar till en grundläggande 

förståelse för ämnet som ska studeras (Yin, 2007). Utifrån denna förståelse möjliggörs bland annat 
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utveckling av forskningsfrågor och urvalsprocessen (Yin, 2007). Det är också viktigt eftersom 

forskning som bedrivs ska bygga vidare på eller förhålla sig till tidigare forskning i enlighet med det 

så kallade kumulativa projektet (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Således är det inledande steget viktigt 

för att erhålla en förståelse för vad forskningsfältet inom ledarskap och prestationbestår av samt för 

att i slutändan kunna bidra till ledarskapsforskningen med vår studie.  

 

Vid sökning efter artiklar har vi använt sökmotorerna Google Scholar, Emerald Insight, ScienceDirect 

och Sage Publications. De sökord som vi har valt att tillämpa är bland annat leadership, performance, 

task performance, transformational leadership, transactional leadership, self-leadership och banking 

sector i relation med varandra. Vid val av artiklar har vi prioriterat sådana som har gått igenom den 

granskningsprocess som benämns “peer review”. Detta höjer artikelns trovärdighet eftersom 

meriterade forskare bedömer och säkerställer den vetenskapliga kvaliteten innan publicering 

(Vetenskapsrådet, 2018).  

  

Ytterligare ett tillvägagångssätt för att hitta relevanta artiklar under studiens gång har varit att utgå 

från redan valda artiklars referenser. På så vis har vi kunnat göra en bedömning om den ursprungliga 

studien uppfattat den refererade artikeln korrekt, få en överskådlig bild över forskningsfältet samt 

hitta de relevanta forskare och artiklar som finns inom ämnesområdet. Detta har såldes skapat en 

naturlig introduktion till många studier som inkluderas i vår teoretiska referensram. Kurslitteratur 

eller andra böcker används som komplement till vetenskapliga artiklar, framförallt till beskrivning av 

ledarskapsstilarna samt i metodkapitlet. Vi har haft tillgång till böcker via bibliotek eller köpt 

nödvändiga böcker som vi ansåg krävdes för att genomföra studien.  

3.2.2 Insamling av empiriska data 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för vilket ledarskap som medarbetare inom banksektorn 

anser är mest effektivt med avseende på deras prestation. För att besvara syftet står 

förstahandsinformation via intervjuer i centrum, vilket klassas som primärdata (Eriksson & Hultman, 

2014). Nedan kommer en redogörelse för val av metodtekniker samt genomförande vid insamlingen 

av primärdata.   

  

Semistrukturerade intervjuer 

Den metodteknik som används för insamling av primärdata är semistrukturerade intervjuer. Syftet 

med en sådan intervjuform är att erhålla beskrivningar av intervjupersonernas livsvärld för att därefter 

kunna tolka innebörden av de beskrivna fenomenen (Kvale & Brinkmann, 2009). Denna intervjuform 
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anser vi är lämplig eftersom den ligger i linje med den aktuella studiens forskningsansats; 

fenomenologi och hermeneutik. Underlaget vid semistrukturerade intervjuer består av en tankeram 

med huvudfrågor som ska beröras, men de specifika frågor som ställs kan variera från fall till fall 

(Yin, 2013). Därmed tillåts deltagarna formulera sig med sina egna ord snarare än att forskarna 

förmedlar begrepp i förväg (Yin, 2013). Denna intervjumetod anser vi är passande i den aktuella 

studien eftersom vi vill få svar på bredare forskningsfrågor samtidigt som vi vill erhålla kunskap om 

ledarskapets verkliga natur inom banksektorn. 

 

Utformning av intervjuguide  

Frågorna i denna studie är fokuserade på hur ledarskapet ska anpassas i syfte att influera rådgivarens 

prestation. Intervjuguiden finns bifogad i bilaga 4.  För att intervjupersonerna ska förstå frågorna 

används ett vardagligt språk i intervjuguiden. Inledningsvis ställs frågor för att erhålla en förståelse 

för intervjupersonens yrkesroll och vad en bra prestation anses vara. Dessa frågor är således avsedda 

att öka förståelsen för intervjupersonernas kontext. Resterande frågor beaktar ledarskap och hur 

rådgivarna leder sig själva i syfte att prestera väl. Vi frågar om önskvärda egenskaper hos en ledare 

samt vilka ledarskapsmetoder och tekniker som anses vara lämpliga. Vi ber också om synpunkter på 

det motsatta, det vill säga ej önskvärda egenskaper, metoder och tekniker. Valet om att inkludera både 

positiva och negativa aspekter är för att synliggöra beteenden som kan kopplas till både ett önskat 

samt ett oönskat ledarskap. Detta utifrån det faktum att den tidigare forskningen har visat både 

positiva och negativa samband mellan vissa ledarskapsstilar och prestation. Genom att frågorna är av 

öppen karaktär lämnas utrymme för uppföljnings- och sonderingsfrågor vilket innebär att intervjuerna 

skiljer sig från varandra i en viss utsträckning. De uppföljnings- och sonderingsfrågor som används 

grundas i intervjupersonernas svar på huvudfrågorna i syfte att försöka fördjupa de svar som anses 

vara otillräckliga.   

 

För att undvika den skevhet som kan uppstå i samband med dåligt formulerade frågor (Yin, 2007) har 

pilotintervjuer genomförts i takt med att intervjuguiden framställdes. Bryman och Bell (2017) skriver 

att pilotstudier är ett bra sätt att testa intervjufrågor för att i förtid upptäcka frågor som är svåra att 

förstå samt säkerställa att frågorna kommer i lämplig ordningsföljd. Pilotintervjuerna i denna studie 

utfördes inte med individer som ingår i studiens urval, vilket stämmer överens med vad Bryman och 

Bell (2017) rekommenderar. Utifrån dessa pilotintervjuer har vi fått feedback på hur frågorna upplevs 

och därmed en möjlighet att korrigera formuleringar så att frågorna skulle uppfattas på ett sådant sätt 

att syftet med studien kunde besvaras.  
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Urval  

Urvalet i studien har styrts av möjligheten att kunna ge svar på forskningsfrågorna. Det kan liknas 

med ett målstyrt a priori-urval eftersom kriterierna för urvalet av deltagarna fastställdes vid studien 

start och har inte ändrats under studiens gång (Bryman & Bell, 2017). Kriteriet som tillämpas är att 

personen skall vara anställd som någon form av rådgivare inom banksektorn. En rådgivande yrkesroll 

har valts dels på grund av att det är en stor arbetsgrupp inom banksektorn, och dels eftersom vi vill 

att frågorna ska kunna tolkas på ett liknande sätt. Inledningsvis antog vi nämligen att prestation för 

olika rådgivare skulle anta likartade former och att deras yrkesroller och arbetsmiljö i övrigt har 

många aspekter gemensamt. Vi har valt att inte ha några andra restriktioner och därför inkluderar 

urvalet individer med varierande karaktärsdrag med avseende på bland annat kön, ålder och 

erfarenhet inom yrket. Totalt intervjuas 12 personer från olika banker och kontor i olika städer. 

Urvalet består av 4 män och 8 kvinnor. Deltagarna har olika mycket erfarenhet inom rådgivning som 

sträcker sig mellan 10 månader och 40 år samtidigt som anställningsformerna varierar från att vara 

heltid till deltid på 25 %. Vår uppfattning är att en ledare troligtvis har i uppgift att leda en grupp där 

denna variation är närvarande varav möjligheten till att urvalet representerar kontexten ökar.  

 

Val av kontext grundas i ett intresse för banksektorn samt de utmaningar som banker möter i dagens 

föränderliga klimat. Banker möts av hög konkurrens i och med exempelvis digitaliseringens framfart 

(Cuesta et al., 2015) och prestationen hos medarbetare inom bank visar sig då vara av vikt för 

bibehållen konkurrenskraft (Kalsoom et al., 2018). Vi har valt att kontakta bankkontor i olika städer 

för att öka den geografiska spridningen och därmed nå ledarskapserfarenheter som inte är vinklade åt 

ett specifikt kontor. De intervjupersoner som har deltagit i studien kommer från kontor i Gävle, 

Enköping, Uppsala, Nyköping samt Norrtälje.  

 

Genomförande 

Först kontaktades kontorschefer från olika bankkontor för att erhålla godkännande om att bjuda in 

medarbetare till att delta i vår studie. Informationsbrevet i bilaga 3 skickades sedan ut via mail till 

rådgivarna. Rådgivare som var intresserade av att delta i studien tog därefter kontakt med oss för att 

planera in en lämplig tid för att genomföra intervjun. På några få kontor rekommenderade 

kontorschefen vilka rådgivare vi kunde kontakta varav dessa individer kände till studien innan vi 

kontaktade dem. Eftersom vi upplevde svårigheter med att få tillräckligt många rådgivare att vilja 

delta i studien har ett fåtal intervjupersoner valts ut ur en av författarnas bekantskapskrets. Dessa två 

kontaktades direkt via mail utan att först gå via kontorschefen. De tillfrågades dock om de ansåg att 
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det var lämpligt att vi först kontaktade deras chef eller om vi kunde boka in ett möte ändå. I slutändan 

fick vi höra att respektive kontorschef var positivt inställd till deltagandet i studien.  

  

Intervjuerna utfördes sedan på respektive rådgivares kontor och varade mellan 13-41 minuter. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades därefter vilket resulterade i totalt 52 179 ord samt 124 

sidor text i Word. Vi delade upp utförandet av intervjuerna genom att ansvara för 6 var. Den person 

som inte intervjuade ansvarade istället för transkriberingen. Det transkriberade materialet skickades 

tillbaka till intervjupersonerna som bekräftade att informationen de angett var korrekt.  

 

Eftersom alla rådgivare intervjuades via personlig kommunikation hade vi möjligheten att läsa av 

individen på ett sätt som vi tror hade varit svårt i exempelvis en telefonintervju. Vi kunde bland annat 

se när personen tänkte tyst för sig själv varav vi kunde avvakta och låta dem tänka färdigt innan nästa 

fråga ställdes. På så vis gavs intervjupersonerna utrymme att avbryta tystnaden själva genom att 

fortsätta berätta om sina erfarenheter av ledarskap, information som vi kanske annars hade gått miste 

om.  

 

I tabellen nedan illustreras urvalet samt information om respektive intervjutillfälle: 

Respondent Stad Roll Intervjulängd   

1 Norrtälje  Affärsrådgivare 35 min  

2 Uppsala Affärsrådgivare 32 min  

3 Enköping Affärsrådgivare 30 min 

4 Enköping Affärsrådgivare 20 min  

5 Enköping Affärsrådgivare 13 min  

6 Uppsala  Affärsrådgivare 30 min  

7 Gävle Företagsrådgivare 38 min 

8 Nyköping Företagsrådgivare 23 min  

9 Nyköping Privatrådgivare 27 min  

10 Nyköping  Privatrådgivare  41 min  

11 Nyköping Skog- och 

lantbruksrådgivare 

29 min  

12 Nyköping Företagsrådgivare 19 min  

Tabell 4. Information om respondenter och intervjutillfälle 
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3.2.3 Analysmetod  

Det transkriberade materialet analyseras genom en deduktiv innehållsanalys vilket innebär att 

analysen baseras på tidigare definierade och teoretiskt framtagna kategorier (Hseih & Shannon, 2005; 

Mayring, 2000). Den teoretiska grunden utgörs som tidigare nämnts av ledarskapsstilarna 

transformativt, transaktionellt, laissez faire samt självledarskap, med tillhörande underkategorier för 

respektive ledarskapsstil.   

 

 Analysverktyget Nvivo används för att analysera intervjuerna. Nvivo är ett program som 

rekommenderas vid kvalitativ forskning för att organisera och analysera ostrukturerade data såsom 

intervjuer (Alfasoft, 2019). Nvivo minskar även risken för att forskaren missar meningsfulla samband 

som kan vara avgörande för resultatet (Alfasoft, 2019). Enligt vår uppfattning har Nvivo förenklat 

hanteringen av det transkriberade materialet eftersom det gick snabbt och det kändes enkelt att erhålla 

en strukturerad förståelse för vad som sagts under intervjuerna genom de funktioner som programmet 

erbjuder. Nedan beskrivs hur vi gick tillväga vid analysen av det transkriberade materialet från 

intervjuerna.  

 

Alla intervjuer transkriberades och lästes successivt igenom innan arbetet i Nvivo startade. Således 

hade vi en god förståelse för intervjupersonernas åsikter och erfarenheter innan analysen påbörjades 

vilket vi tror har minskat risken för att analysen som skedde via Nvivo inte överensstämmer med 

verkligheten. I nästa steg av analysprocessen fördes det transkriberade materialet in i Nvivo, där varje 

intervju skapade en egen tråd. Sedan skapade vi huvudkategorier i enlighet med Mayring (2000), 

vilket för vår del resulterade i följande tre: kontext och prestation, positivt ledarskap samt negativt 

ledarskap. Varje intervju lästes igenom och sorterades in i de olika huvudkategorierna. Därefter gick 

vi in i huvudkategorierna som rörde ledarskap och läste igenom materialet igen. I detta steg 

identifierades nyckelord samt meningar som kunde associeras med de olika ledarskapsteorierna och 

tillhörande underdimensioner.  

 

Initialt skapade vi även egna kategorier för de teman som vi ansåg vara framträdande i intervjusvaren. 

Efter närmare analys insåg vi dock att dessa kunde placeras inom de redan etablerade 

ledarskapsteorierna. Trots detta anser vi att vi fick en bättre förståelse för intervjuerna genom att 

också vara uppmärksamma på egna teman. Till exempel medförde detta tillvägagångssätt att vi fick 

komplettera den teoretiska referensramen med Laissez faire ledarskap eftersom vår egen kategori 

“avsaknad av ledarskap” uppkom ofta.  
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Slutligen lästes intervjuerna igenom en gång till för att säkerställa att vi inte missat väsentlig 

information eller att kodningen blivit fel i enlighet med Mayrings (2000) riktlinjer. Analysprocessen 

som är beskriven ovan utfördes enskilt av var och en av studenterna. I slutändan gick vi därför igenom 

våra kodningar gemensamt och diskuterade eventuella skillnader som uppstått tills vi nått ett enhetligt 

resultat. Resultatet tolkades slutligen i relation till studiens forskningsfrågor, vilket ingår i en deduktiv 

kvalitativ innehållsanalys (Mayring, 2000).  

3.3 Etiska principer 

Studien följer vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav gällande forskningsetiska principer i 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet, och är avsedda att skydda de individer och 

organisationer som är direkt inblandade i, eller berörs av studien. (Vetenskapsrådet, 2002). Nedan 

beskrivs hur vi har tagit hänsyn till respektive etisk princip i denna studie.  

 

Informationskravet  

Det nämndes i avsnitt 3.2.2 att 10 av 12 intervjupersoner kontaktades genom att vi först erhöll 

godkännande från deras respektive kontorschef medan 2 personer kontaktades direkt. Vid kontakt 

med kontorscheferna förklarade vi vad studiens syfte var samt att undersökningen genomfördes för 

att kunna erhålla kandidatexamen inom företagsekonomi vid högskolan i Gävle (Bilaga 1). I de fall 

då kontorschefer haft önskemål om att erhålla mer information om studien har detta lämnats, till 

exempel information om intervjufrågor. Vid vårt första kontakttillfälle med potentiella 

intervjupersoner bifogades ett informationsbrev (Bilaga 3) som beskriver studiens syfte, hur vi skulle 

utreda syftet samt vad deltagande skulle innebära för dem gällande plats, förberedelser och tid i 

anspråk. Potentiella deltagare informerades också tydligt om att deltagandet är frivilligt, att de 

uppgifter de lämnar inte kan spåras till enskilda personer eller bankkontor samt att studien skulle 

genomföras i samband med en kandidatuppsats vid högskolan i Gävle.  

 

Samtyckeskravet  

Varje intervjuperson fick möjligheten att ta kontakt med oss och boka in en intervju om de själva 

kände att de var intresserade av att delta i studien efter att de tagit del av ett informationsbrev där all 

information om studien var tillgängligt (Bilaga 3). Det var alltså helt frivilligt att ställa upp. Vi 
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informerade även varje intervjuperson innan intervjun ytterligare en gång om att deltagandet i studien 

var frivillig och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan att förklara varför.  

 

Konfidentialitetskravet   

För att uppfylla konfidentialitetskravet har vi i denna studie valt att varken inkludera 

intervjupersonernas namn eller vilken bank de arbetar i. Deltagarna efterfrågades inte heller om 

information såsom personnummer eller ålder då vi ansåg att det var irrelevant för studiens syfte.  

 

Nyttjandekravet  

Intervjuerna i studien har spelats in, transkriberats och analyserats. Resultatet presenteras sedan 

skriftligt i denna rapport. Insamlat material kommer enbart lånas ut eller doneras till andra forskare 

om de åtar sig samma förpliktelser mot deltagarna som vi gjort. Allt insamlat material i denna studie 

har använts för vetenskapliga ändamål. 

3.4 Källkritik 

En aspekt som kan påverka kvaliteten på intervjuer är den så kallade intervjuareffekten. 

Intervjuareffekten grundas i den problematik som kan uppstå i det samspel som skapas mellan 

intervjuaren och intervjuperson vilket kan ge negativa utslag på resultaten i vissa fall (Eriksson & 

Hultman, 2014). För att minska denna risk försökte vi i så stor utsträckning som möjligt boka 

intervjupersoner som vi inte tidigare har en relation till. De flesta deltagare i studien är såldes okända 

sedan innan men två intervjupersoner ingår i en av författarnas bekantskapskretsar. Inför intervjuerna 

försökte vi hålla oss så neutrala som möjligt genom att undvika att prata om personliga ämnen och 

hålla oss till att redogöra för studien och dess syfte. Enligt vår uppfattning har tidigare relation med 

deltagarna inte påverkat intervjuerna eftersom vi inte kan se någon skillnad i kvalitet beroende på om 

deltagaren var okänd eller känd sedan innan. 

 

En annan problematik som kan uppstå i samband med intervjuer är den så kallade halo-effekten, vilket 

är tendensen att endera parten påverkas av annat än det som ska bedömas (Eriksson & Hultman, 

2014). Detta kan exempelvis vara att intervjupersonen är välkänd eller har en fin titel varav de svar 

som erhålls betraktas som positivare än vad de egentligen är. Denna aspekt är något som vi inte anser 

har haft en inverkan på vår studie då alla intervjupersoner har samma tjänst som rådgivare samt att vi 

som intervjuar båda är studenter. Vi upplevde därmed att ingen värdering lagts kring status. 
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Eftersom syftet med studien är att skapa en bättre förståelse för vilket ledarskap medarbetare inom 

banksektorn föredrar med avseende på deras prestation är valet att intervjua rådgivare lämpligt. En 

tänkbar nackdel med urvalet kan vara att resultaten från studien blir begränsat då vi inte bara riktat in 

oss på en specifik sektor, utan även en arbetsroll inom den valda sektorn. För att erhålla en 

heltäckande förståelse för vilket ledarskap som bör utövas inom banksektorn för bättre prestationer 

bör det studeras utifrån flera olika perspektiv. Därmed är det bra att ha i åtanke att resultat och 

slutsatser i denna studie är begränsat till ett fåtal rådgivares åsikter och erfarenheter.  

 

Som tidigare nämnts kontaktades bankkontor i flera städer i syfte att resultatet inte ska bli snedvridet 

åt något specifikt geografiskt område eller kontor. För att minska risken för skevhet i resultatet ännu 

ett steg är vi dock medvetna om att ett urval som inkluderar banker med en större geografisk spridning 

hade varit önskvärt. Urvalet är nämligen koncentrerat till mellersta Sverige på östkusten varav det 

möjligtvis hade varit bättre att inkludera deltagare sprida över hela landet. Den omfattningen var 

något vi inte ansåg vara möjlig på grund av de resurser de hade tagit i anspråk.   

3.5 Metodkritik  

Studiens huvudsakliga metodteknik är semistrukturerade intervjuer. En viktig aspekt för att en 

kvalitativ studie som baseras på intervjuer ska gå att granska är att forskaren tänker igenom 

insamlingen samt bearbetningen av data noggrant (Eriksson & Hultman, 2014). Våra intervjuer 

spelades in för att sedan transkriberas ordagrant, efter detta läste vi båda igenom transkriberingen 

samtidigt som vi lyssnade på inspelningen för att kontrollera att transkriberingen var korrekt. Detta 

var en ytters tidskrävande process, men det var något som vi anser är nödvändigt för att 

dokumentationen inte ska bli en källa för oklarheter (Eriksson & Hultman, 2014).  

 

Det var inte bara transkriberingen som tog mycket tid under vår studie, utan även att försöka få 

kontakt med kontor och deltagare till studien. Detta ledde i sin tur till att mindre tid kunde läggas ned 

på analysen av det insamlade materialet, vilket möjligtvis kan ha påverkat kvaliteten på 

undersökningen. Problematiken för vår del låg dels i att vi inte ville kontakta potentiella 

intervjupersoner för tidigt i studiens gång då urvalet var en viktig aspekt i studien, och vi behövde 

därmed en bra kunskap kring teorin innan vi kunde bestämma vilka vi skulle undersöka samt hur vi 

skulle formulera informationsbrevet. Nästa problematik låg i valet att använda Nvivo som 

analysverktyg. Nvivo erbjuder en två veckors gratis provperiod, vilket innebar att vi behövde 

genomföra hela vår analys inom det tidsspannet. För att försäkra oss om att vi hade tillgång till allt 
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insamlat material innan vi började analysen kunde vi inte börja med analysen förrän sista intervjun 

var utförd. Våra inbokade intervjuer låg över ett tidsspann på tre veckor vilket ledde till att vi inte 

kunde sätta igång med kodningen förrän sent i forskningsprocessen. Vi anser dock att Nvivo 

underlättade arbetet med kodningen och vi tror inte att vi hade fått fram ett lika bra resultat om vi valt 

att inte använda Nvivo som analysverktyg. 

 

För att analysera materialet tillämpas en deduktiv innehållsanalys, vilket Elo och Kyngäs (2007) 

poängterar kan vara mer komplext och svårhanterat än en kvantitativ analys eftersom analysen inte 

är lika standardiserad. I och med att forskaren relativt fritt får tolka svaren och koda dessa kommer 

resultatet att baseras på forskarens analytiska förmåga och kompetens (Elo & Kyngäs (2007)). För att 

minska risken för feltolkning valde vi att enskilt koda intervjuerna för att sedan gå igenom resultatet 

tillsammans, vilket innebär att alla slutgiltiga kodningar har granskats av två gånger. Elo och Kyngäs 

(2007) nämner även att användandet av program för att underlätta kodningsprocessen är att 

rekommendera, vilket vi gjort. Överlag anser vi att valet av analysmetod är rätt då det passar studiens 

syfte och tillvägagångssätt.  

 

Ett problem som upptäcktes under insamlingen av empirin var svårigheten intervjupersonerna hade 

att förstå några frågor. Dels hade en del deltagare svårt att förstå vad vi menade med 

ledarskapstekniker och metoder, istället fortsatte de diskutera olika egenskaper hos en ledare. Vid ett 

fåtal tillfällen resulterade detta i att vi gav exempel på en teknik såsom “belöningssystem” för att leda 

bort dem från egenskaper. Detta kan anses vara en för riktad fråga eftersom målet med studien var att 

ställa öppna frågor utan att rikta dem mot någon specifik ledarskapsstil. Vi upplevde dock inte att 

någon intervjuperson blev övertygad om att till exempel belöningssystem var något positivt i de fall 

vi nämnde det.  

 

Intervjupersonerna hade också till viss del svårt att ge svar på frågorna som hörde till självledarskap, 

till exempel då vi frågar dem angående strategier i syfte att prestera bättre. Vi upplevde att det var 

svårt för oss författare att formulera frågor för att få svar på om de tillämpar självledarskap utan att 

direkt förklara innebörden. Vi försökte därför utveckla deras svar genom att be dem berätta om 

situationer såsom viktiga kundmöten och stressiga arbetsveckor. Denna del av intervjuerna kan dock 

anses vara en brist med studien eftersom det kan ha påverkat resultatet för självledarskap. Framtida 

studier bör formulera frågor kring just självledarskap på ett genomtänkt vis för att säkerställa att 

intervjupersonerna verkligen förstår vad självledarskap handlar om. Vidare studier kan också erhålla 

en fördel om en annan intervjuteknik tillämpas. En del aspekter av självledarskap kan upplevas vara 
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personliga, såsom “självtalande” och “positiva mentala framtidsbilder” (Houghton & Neck, 2002; 

Houghton et al., 2003) vilka kan vara svårt att erhålla information om via en semistrukturerad intervju. 

Dels kanske intervjupersonen inte inser själva att det är en form av ledarskap varav frågor som är mer 

riktade kan vara till fördel, dels kanske individen inte vill berätta om det varav en intervjuform där 

personen får svara på frågorna skriftligt kan gynna studien.  

 

Avslutningsvis vill vi nämna att vi inte hade mycket erfarenhet av att utföra intervjuer sedan tidigare 

och vi märkte under studiens gång att det påverkade genomförandet. Till en början upplevde vi till 

exempel att det var svårt att komma på bra uppföljningsfrågor till deltagarna som hade kunnat 

fördjupa och vidareutveckla deras svar. I takt med att intervjuer utfördes och vi blev vana vid 

situationen så gick det dock bättre. Vi anser även att vi erhållit många intervjusvar med god kvalitet 

med tanke på de kvalitetskriterier som Kvale och Brinkmann (2009) nämner angående långa 

intervjusvar versus korta intervjufrågor samt rika och relevanta svar. Intervjupersonerna var överlag 

bra på att själva framföra och förklara sina åsikter. Eftersom vi även inkluderat frågor där vi konkret 

ville att de skulle berätta om situationer från deras egen erfarenhet så fick vi också många exempel 

på utövat ledarskap.  

3.6 Kvalitetsgranskning 

I detta avsnitt framförs en diskussion angående studiens kvalitet baserat på kvalitetskriterierna 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering, framtagna för kvalitetsgranskning av 

kvalitativa studier av Lincoln och Guba, (1985, ref. i Bryman & Bell, 2017) samt Guba och Lincoln 

(1994, ref. i Bryman & Bell, 2017).  

3.6.1 Tillförlitlighet 

Kriteriet tillförlitlighet tar hänsyn till om forskarna har studerat vad som är avsett att studera samt hur 

väl studiens resultat stämmer överens med deltagarnas verklighet (Shenton, 2004; Bryman & Bell, 

2017). Frågan som lyder är således huruvida studiens resultat stämmer överens med vilket ledarskap 

rådgivarna faktiskt anser vara ett effektivt ledarskap med avseende på prestation.  

 

Det finns vissa aspekter som stärker tillförlitligheten i vår studie, både som vi aktivt valt och sådant 

som varit en naturlig del av processen med att skriva examensarbete. Dels använde vi en etablerad 

metod för datainsamling (Drisko, 1997; Yin 2013) vilket stärker tillförlitligheten (Shenton, 2004). En 

annan faktor som påverkar tillförlitligheten är i vilket grad forskaren lyckas erhålla ärliga svar från 
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deltagarna i en studie (Shenton, 2004). Samma källa menar därför att deltagande i studien bör 

uppfattas vara frivilligt så att den data som insamlas endast kommer från individer som genuint vill 

medverka (Shenton, 2004). I tidigare avsnitt (se avsnitt 3.3) beskrev vi hur vi agerat för att försäkra 

tillfrågade personer om att deltagande är frivilligt och att de kunnat avbryta medverkan när som helst 

under studiens gång. Utifrån intervjuerna och sedan transkriberingarna har vi inte upptäckt något som 

sticker ut såsom att någon försöker framställa något som mer negativt än nödvändigt eller liknande. 

Till vår vetskap har intervjupersonerna alltså varit ärliga.  

 

Att studien granskas av kamrater, andra studenter eller handledare kan även styrka tillförlitligheten 

då antaganden som forskaren gör kan uppdagas och hanteras (Shenton, 2004). Den aktuella studien 

har erhållit kontinuerlig feedback under arbetets gång från handledare och andra studenter i och med 

opponeringstillfällen. Dessutom har synpunkter från andra kontakter med en akademisk bakgrund 

använts för att styrka tillförlitligheten i linje med Shentons (2004) rekommendation. Ytterligare en 

faktor som stärker tillförlitligheten till studiens resultat är det faktum att vi skickade tillbaka det 

transkriberade materialet till deltagarna för kontroll och eventuell korrigering, en så kallad 

respondentvalidering (Bryman & Bell, 2017, s. 381; Drisko, 1997; Shenton, 2004). Detta resulterade 

i mindre justeringar men de flesta godkände, alternativt hade inga synpunkter som vi då antog som 

ett godkännande av det transkriberade materialet. 

 

Tillförlitligheten i resultatet beror dock också till stor del på vår egen förmåga att härleda 

intervjusvaren korrekt till de etablerade ledarskapsteorierna. Det vill säga, huruvida vi har tillräcklig 

analytisk förmåga och kompetens att koda korrekt (Elo & Kyngäs, 2007), vilket nämndes i tidigare 

avsnitt. För att utföra analysen till vår bästa förmåga har vi via den inledande litteraturinsamlingen 

försökt uppnå tillräckligt mycket kunskap om de olika ledarskapsteorierna. I rapporten inkluderas 

även citat från deltagare samt exempel på kodningsprocessen med vilka läsaren kan bedöma om 

kodningen verkar rimlig eller inte.  

3.6.2 Överförbarhet  

Kvalitetskriteriet överförbarhet handlar om huruvida en kvalitativ studies resultat kan gälla i en annan 

kontext (Polit & Becker, 2010). Denna bedömning lämnas till läsaren av artikeln varav detaljerade 

beskrivningar av tillvägagångssätt vid utförande samt urvalets miljö och sammanhang blir 

nödvändigt, så kallade tjocka beskrivningar (Shenton, 2004; Bryman & Bell, 2017). Utöver det tydligt 

formulerade metodkapitlet har vi därför också inkluderat ett avsnitt i resultatkapitlet som berör 

intervjupersonernas yrkesroll, vad den innebär samt vad prestation betyder för deltagarna.  
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3.6.3 Pålitlighet  

Genom att i detalj beskriva studiens utformning och tillvägagångssätt möjliggörs en upprepning av 

studien av en annan forskare, det är just detta som Shenton (2004) anser grunda en studies pålitlighet. 

För att uppnå pålitlighet i en kvalitativ studie måste följande inkluderas: detaljerad förklaring över 

metoden och utförandet, operationaliseringen samt en reflekterande bedömning över projektet 

(Shenton, 2004). Genom vårt utförliga metodkapitel skildras en uttömmande beskrivning över 

studiens metod, utförande och operationalisering där läsaren får ta del av en beskrivning över hur 

studien genomfördes. Den mer reflekterande bedömningen av studien presenterades under 

metodkritik men även under slutsatsen. Utifrån dessa krav anser vi därmed att vi genom de nämnda 

åtgärderna lyckats styrka studiens pålitlighet. Rapporten har även bedömts löpande under studiens 

gång av andra studenter, handledare och examinator, vilket stärker pålitligheten (Bryman & Bell, 

2017).  

3.6.4 Konfirmering  

En kvalitativ studies konfirmering grundas i ett antal steg som forskaren vidtar för att säkerställa att 

utförande samt slutsatserna i en studie inte medvetet påverkas av dennes personliga värderingar eller 

teoretiska inriktning (Shenton, 2004; Kvale & Brinkmann, 2009; Bryman & Bell, 2017). I syfte att 

inte låta våra egna preferenser eller teoretiska kunskaper påverka resultatet i studien har vi tagit fram 

intervjufrågor som är av öppen karaktär och inte riktade åt någon specifik ledarskapsteori. På så vis 

kunde de åsikter och erfarenheter som framfördes vara direkt hämtade från intervjupersonens värld 

och inte grunda sig i något som vi presenterade för dem. Vi har således försökt vara adekvata för 

intervjupersonerna samtidigt som vi har varit öppna för att deltagarnas preferenser inte skulle ligga i 

linje med vår teoretiska referensram, vilket stärker detta kvalitetskriterium (Kvale & Brinkmann, 

2009; Bryman & Bell 2017). Det nämndes till exempel i avsnitt 3.2.3 hur vi inkluderat ”laissez faire” 

i efterhand i teorikapitlet på grund av att detta uppkom ofta i intervjuerna, vilket kan ses som ett 

tecken på objektivitet hos författarna. 

  

Det har även framförts i avsnitt 3.5 att vi vid enstaka tillfällen gett intervjupersoner exempel tagna 

från den teoretiska referensramen då deltagaren inte förstått frågan vilket kan ses som en brist på 

objektivt förhållningssätt hos oss. Som tidigare nämnt beror en kvalitativ studies resultat också till 

stor del på vår egen förmåga att tolka och härleda intervjusvaren till olika teoretiska kategorier varav 

våra karakteristiska drag oundvikligen har influerat tolkningen. På grund av detta har följande steg, i 
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linje med rekommendationer från både Shenton (2004) och Drisko (1997), vidtagits i syfte att läsaren 

av rapporten skall kunna bedöma i vilken grad studien kan konfirmeras. 

  

Dels har vi följt Shentons (2004) rekommendationer i och med det utförliga metodkapitlet som 

inkluderas i rapporten där vi framför forskningsansats, förklarar val av metodtekniker samt återger 

svagheter, styrkor och problem som uppstått under studiens gång. På så vis ges läsaren av artikeln 

möjligheten att göra en egen bedömning angående huruvida vi uppfyller detta kvalitetskriterium. 

Vidare har vi i enlighet med Drisko (1997) bifogat citat från intervjupersonerna till de resultat som 

presenteras i rapporten för att styrka de tolkningar vi har gjort. Det medför att läsaren har möjlighet 

att avgöra om vi har tolkat svaren på ett korrekt sätt samt om vi har missat att fånga upp någon aspekt 

som kan ha varit av vikt för studiens slutsats.  
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4. Resultat 

Nedan presenteras studiens resultat. Först beskrivs rådgivarnas yrkesroll och vad prestation innebär 

för dem. Därefter presenteras resultatet för vilket ledarskap som främjar och hämmar prestation. Till 

sist framförs resultatet för självledarskap. Kapitlet består av information från insamlade empiriska 

data samt författarnas tolkningar av dessa. 

4.1 Prestation inom banksektorn  

En rådgivare inom banksektorn ansvarar för en grupp kunder som erbjuds olika finansiella tjänster 

och finansiell rådgivning. Yrkesrollen skiljer sig åt gällande konkreta arbetsuppgifter beroende på i 

vilken bank den intervjuade är anställd. Inom vissa banker består rådgivarens roll av att fungera som 

en kontaktperson för en kundkrets oberoende av vilken typ av kund de är. Detta innebär att rådgivaren 

förväntas hantera privat-, företag-, jord- och lantbrukskunder. Då ställs det även krav på att rådgivaren 

kan hantera frågor inom bland annat sparande, lån och placeringar. Argumentationen bakom detta 

menar intervjupersonerna inom denna bank vara att en kund ska kunna ha kontakt med endast en 

rådgivare inom banken oavsett dess ärende. I motsats till detta har andra banker fokuserade roller för 

sina rådgivare. Detta innebär att rådgivarna specialiserar sig inom en specifik kundgrupp, exempelvis 

som rådgivare för privat- eller företagskunder. En del rådgivare är också inriktade mot en specifik 

affär, till exempel placering eller krediter.  Enligt intervjupersonerna innebär detta att kunderna får 

experthjälp av olika rådgivare.  

 

Gemensamt för alla intervjupersoner var dock synen på vad som anses vara en bra prestation inom 

yrkesrollen, nämligen en nöjd kund. En nöjd kund beskrevs under intervjuerna som en glad, lojal och 

återkommande kund som fick hjälp med helhetslösningar där rådgivaren kunde identifiera 

möjligheter som kunden inte själv hade tänkt på tidigare. Vissa poängterade även vikten av att banken 

är nöjd i form av lönsamhet. Vid frågan om vad intervjupersonerna ansåg vara en bra prestation inom 

deras yrkesroll fick vi exempelvis dessa svar: 

 

“Jag tycker att en bra prestation är när både kund och bank är nöjd, när man har gjort rätt affär med rätt person”  

 

“Men en bra prestation skulle jag säga är väl att jag har verkligen lyckats, för det viktigaste är ju våra kunder, och då 

skulle jag säga att det är när jag har gjort ett väldigt, ett lyckat kundmöte. Och det är ju när, dels att kunderna går nöjda 

ifrån mötet och känner att ja men de har förstått allting hur det, vad det är som har skett så att det inte är som att man har 

pratat massa bankspråk och så. Men sen även då att jag har kunnat se möjligheten till nya affärer, och då, då pratar jag 

om till exempel att utifrån kundens behov att jag har kanske kunnat se ahmen ni ska köpa bostad nu, men ni måste ju 
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tänka på det här med buffert så att ni har det, vi borde starta ett sånt sparande, om vi ska tänka mer långsiktigt, ni planerar 

ju att ha barn där framöver pratar ni ju om, ska vi inte börja planera där så att ni har nått typ av sparande till det?”  

4.2 Ledarskap som främjar prestation  

Kategorier inom det transformativa ledarskapet är mest önskvärt ur intervjupersonernas synvinkel. 

Samtliga rådgivare pratar om individualiserad hänsyn vilket uttrycks i en önskan om att bli sedda. 

Rådgivarna är överens om att chefen bör intressera sig för de anställdas situation, främst i arbetslivet 

men också privat. Det kan exempelvis ske genom att chefen är närvarande i kontorslandskapet och 

därmed kan se varje medarbetare i det vardagliga arbetet. På så vis kan chefen läsa av medarbetarnas 

mående samt stämning inom arbetsgruppen och därefter ge stöd åt individer vid behov, innan det 

hinner påverka individen själv i för stor utsträckning, men även övrig personal. Detta är viktigt 

eftersom mående påverkar medarbetarnas prestation. Följande citat belyser hur en anställd uttrycker 

uppskattning angående en kontorschef som agerat i likhet med ovanstående resonemang: 

 

“Kanske går runt och hälsar på alla på morgonen, bara stämmer av läget liksom ”hej hur har du det idag? Hur ser din dag 

ut? Funkar allt? Hur mår du?”. Vissa som har det jobbigt i perioder kanske stannade och satt sig där, nån som kanske 

hade jobbigt med barnen eller nån separation.. asså som tog sig tid för alla, en kvart varje morgon, gick runt sådär.”  

 

Genom att närvara ute i den vardagliga verksamheten anser intervjupersonerna att chefen även får 

möjligheten att lära sig mer om de enskilda individernas kompetenser och potential för att därifrån 

kunna vidareutveckla dem. Enligt intervjupersonerna är det viktigt att chefen inser att alla är olika 

och därmed uppmärksammar individuella styrkor och svagheter att arbeta utifrån samt hur dessa 

egenskaper kan bidra på bästa sätt till att nå de gemensamma målen. För att detta ska vara möjligt är 

det förutom närvaro bland personalen också önskvärt enligt intervjupersonerna att chefen 

upprätthåller en dialog med varje rådgivare. Dialogen kan bestå av både formellt bestämda träffar, 

vilket intervjupersonerna benämner coachingssamtal eller utvecklingssamtal, men även möten av mer 

spontan karaktär såsom när chefen går förbi och ger positiv feedback angående en bra utförd affär 

eller liknande.  

 

“Det handlar ju att lite om å se varandras lite specialkompetenser, intressen. Så att man utnyttjar varje individs kunnande 

å intresse, på bästa sätt! Ja menar, man, man är ju lite allround på det mesta, men sen så har ju alla sina specialistroller i 

sig själva nånstans. Och det tror jag är viktigt, så att man inte kräver att alla ska göra allt och lika mycket å det här, utan 

chefens roll är ju att driva enheten på bästa sätt, å då tror jag att vissa ska jobba mer med ”det” och vissa mer med ”det”, 

för att totalt tillsammans jobba effektivare och få bättre resultat”  
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Ledarskapsdimensionen individualiserad hänsyn är alltså ett viktigt verktyg för att dels besvara och 

ta vara på det utvecklingsbehov som finns hos rådgivarna, dels för att öka välbefinnande på 

arbetsplatsen. Vi tolkar intervjupersonernas svar som om att de mår bättre med sig själva när detta 

ledarskap utövas eftersom de förklarar på ett upprymt vis hur personer på olika chefspositioner 

uppmärksammat dem. Ett exempel är en intervjuperson som nyligen genomgått en utbildning för att 

få en ny licensering. Rådgivaren förklarar på ett glatt vis hur dåvarande ställföreträdande kontorschef 

ställde sig positiv till händelsen genom att ”peppa och visa stolthet”, vilket i sin tur fick 

intervjupersonen att känna sig ”extra stolt och motiverad”. Denna typ av ledarskap blir också ett 

viktigt steg i processen om att utveckla rådgivarna och spetsa deras kompetenser, vilket i slutändan 

kan leda till bättre prestationer. Detta diskuteras vidare mot slutet av detta avsnitt under 

ledarskapsdimensionen intellektuell stimulering. Avslutningsvis för den aktuella ledarskapskategorin 

bör nämnas att det också framkommer i intervjusvaren att det inte bara är den närmsta chefen som 

bör utöva detta ledarskap. Personer på ledningsnivå som agerar i enlighet med individualiserad 

hänsyn genom att besöka eller uppmärksamma de enskilda bankkontoren är också uppskattade. 

  

Ledarskapsdimensionen idealiserat inflytande talades om i samtliga intervjuer. Bland annat beskriver 

rådgivarna en bra ledare som en ”lagkapten”, ”spindeln i nätet” och ”en förebild”. Intervjupersonerna 

anser att deras närmaste chef bör vara ett gott föredöme och någon som de kan anförtro sig till vid 

behov, till exempel om individen har något problem eller tycker att det är något som inte fungerar på 

arbetsplatsen. Detta ställer krav på erfarenhet och kunskap hos ledaren. Den formella ledaren behöver 

inte vara expert på alla områden, men som en person uttrycker det bör chefen ”ha en bra totalkänsla” 

för att kunna agera som stöd.  

 

“Men jag tycker också att en bra ledare är en bra förebild, både moraliskt och socialt. Asså sen tycker jag också att det är 

väldigt viktigt att de fungerar som ett ryggstöd för medarbetaren.” 

 

I sammanhanget blir det viktigt att ledaren har rätt attityd och agerar på ett sätt som skapar en känsla 

av ömsesidig respekt och jämlikhet, vilket kan skapa en trygg miljö där rådgivaren är bekväm med 

att fråga om hjälp vid behov.  En sådan stämning främjas genom att ledaren, precis som i enlighet 

med dimensionen individualiserad hänsyn finns med ute i den dagliga verksamheten, eftersom det 

möjliggör en känsla av samhörighet mellan chef och medarbetare. 

 

“Nja, det e väl kanske, för att det ska kunna va lite öppet oså så är det väl lite grann att den ska vara tillgänglig, att man 

vet att chefen finns där tillgänglig om jag skulle behöva en hjälpande hand liksom. Att det inte finns några liksom att, ah, 

så att inte jag sitter med en arbetsuppgift som jag inte riktigt vet hur jag ska göra oså, man ska inte behöva bli lite nervös 
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och kallsvettig för att gå in till chefen, utan att man ska känna att jag, om jag kommer in där kommer han stötta mig 

liksom i den här frågan och ta den vidare och hjälpa så” 

 

Vidare menar rådgivarna att de som besitter det formella ledarskapet självklart bör ha en viss 

auktoritet, men det är också viktigt att rikta fokus mot följare genom att delegera ansvar. I rådgivarnas 

vardag handlar det framförallt om att den enskilda rådgivaren ansvarar för sin kundgrupp samt i vissa 

fall även andra administrativa arbetsuppgifter, och då är det viktigt att chefen inte lägger sig i och vill 

bestämma mer än vad som blir nödvändigt. Rådgivarna menar att visat förtroende och tillit är viktigt 

för att de ska utvecklas och prestera inom deras yrkesroller.  

  

“Ah men det är väl kundmöten då man kanske har en situation som man vet är viktig för kontoret eller viktig på orten o 

som man ändå fått förtroende att hantera ärendet utifrån sin egen förmåga själv, o det kan va både läskigt och spännande, 

men jag tycker att när man får förtroendet, o det tycker jag XXX är fantastiskt bra på att, XXX finns i bakgrunden men 

vill gärna att man tar mötet om man vågar själv, o den tycker jag, då växer man. För mig e det definitivt ett sånt ledarskap 

som gör att man växer.”  

  

Ytterligare en aspekt inom denna ledarskapsdimension är en ledare som leder med hjälp av 

värderingar (Sosik & Jung. 2018). Enligt rådgivarna är lagarbete av yttersta vikt för att främja 

prestationen för både individ och organisation och det är viktigt att fånga in vi-känslan. Hur lagarbete 

och denna vi-känsla påverkar prestationen beskrivs framförallt genom en känsla av att alla vill hjälpa 

varandra. Här poängteras hur exempelvis tävlingar medarbetarna sinsemellan skulle hämma den 

hjälpsamma relationen mellan medarbetarna. Därmed blir en ledare som betonar värderingen laganda 

ett led i bättre prestationer. För att öka sammanhållningen i gruppen föreslår rådgivarna aktiviteter 

såsom ”afterworks” och resor tillsammans, inte enbart för det enskilda kontoret utan för bolaget i sin 

helhet för att därmed gynna en känsla av tillhörighet till den större organisationen också.  

 

Intellektuell stimulering är en önskvärd ledarskapsdimension som tydliggörs genom betydelsen 

rådgivarna lägger vid frihet under ansvar, utveckling, feedback och delaktighet. De är medvetna om 

att det finns många lagar och förordningar som rådgivare måste förhålla sig till och att det därmed 

finns vissa ramar de måste arbeta inom, men utöver dessa uppskattar de friheten att kunna styra själva 

över sitt arbete. Ett exempel på det är då en intervjuperson berättar om hur hen uppskattar möjligheten 

till att i viss mån få välja själv vilka så kallade prospektkunder hen arbetar mot, det vill säga sådana 

kunder som anses vara bra för banken och som rådgivare försöker bearbeta så de blir kunder hos dem. 

Även gällande andra beslut som måste fattas gentemot kund såsom räntenivå och beviljande av 
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krediter uppskattar rådgivarna en viss grad av självbestämmande så länge de håller sig inom 

fastställda riktlinjer. 

  

“För vi jobbar ju väldigt mycket, asså med egna beslut, hela tiden. Vi jobbar ju jättemycket med att medarbetaren sitter 

på sina egna beslut. Å det liksom, jag behöver inte gå å stämma av med någon att ah okej jag beviljar det här bolånet eller 

är det här okej att jag gör såhär, eller att jag på nått sätt justerar hit eller dit utan jag vet att mina beslut så länge jag fattar 

dom utifrån vad jag tror är bäst så kommer jag ha stöttning i det. Sen är det klart att man kan diskutera att, ahmen till 

nästa gång kan man ju fundera på det här.”  

  

Samtidigt önskar intervjupersonerna konstruktiv feedback för att kunna utvecklas inom sin yrkesroll. 

Feedback kan komma från både ledare och kollegor. Något som blir viktigt i sammanhanget är att 

feedbacken ligger nära i tid så att den inte blir slentrian. De menar också att feedbacken inte alltid 

behöver vara formell utan att det ibland räcker med ett kort ”bra jobbat med den där affären” eller 

liknande. Rådgivarna uppskattar även när kollegor eller chef påtalar fel och förbättringsaspekter 

eftersom det kan vara en möjlighet till utveckling. Det är viktigt att den negativa feedbacken är 

konstruktiv så medarbetare vet hur hen ska förbättra sig, möjligen genom att ledaren hänvisar till 

förslag på lösningar eller andra tillvägagångssätt. Till sin hjälp kan chefen också ta tillvara på 

kompetenser hos andra rådgivare eftersom det kanske finns någon som är bättre lämpad till att lotsa 

den kollega som gjort ett misstag på rätt väg. 

  

“Samtidigt vill jag ha en tät dialog med min ledare, å jag vill ju även få beröm kanske... om jag vet att, aa men det här, 

det här gjorde du bra å det här vill jag se mer av, aa men då vet jag ju att okej ah men det här va ju kanon, å försöker göra 

så. Å även veta att ah men det här kanske inte va helt rätt, vi försöka komma runt det på nått annat sätt. Så att man får 

feedback i sitt arbete tycker jag är otroligt viktigt, för annars vet man inte vart man, eller vad man gör eller vad man inte 

gör... vad som är rätt å fel”  

  

Utvecklingsbehovet uttrycks också på andra sätt. Intervjupersonerna anser att en chef ska bidra med 

redskap för att de ska kunna prestera bättre. Ett exempel på det är utbildningar som erbjuds både 

internt och externt. Dels finns obligatoriska utbildningar som rådgivarna måste utföra samt 

utbildningar som leder till utökade befogenheter. Det uppskattas dessutom när chefen ser potential 

hos en medarbetare och ger förslag om utbildningar som finns tillgängliga. Det behöver inte alltid 

vara just utbildningar, utan det viktiga är att det finns någon form av utvecklingsmöjligheter inom 

banken. Intervjupersonerna lyfter exempelvis chansen om att få erfara olika yrkesroller baserat på sin 

egen utveckling samt vetskapen om att inom den här banken kan de utveckla sin karriär och ta sig 

upp till högre positioner om det är något de önskar. 
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“Jag har ju haft en möjlighet att förflytta mig ganska mycket i banken, å det är ju på grund av tidigare chefer jag har haft 

som sett min potential, nej men alltså som har sett å som jag har haft en bra dialog med då., och som verkligen har gjort 

då att jag har kunnat gå vidare. Så de är väl ett sätt att den ledaren och chefen såg mig och hittade mig å det va ju den som 

lotsade mig vidare till nästa steg. Så det har ju gjort att jag är där jag är, om inte den ledaren eller den chefen hade gjort 

nånting åt min vilja eller mina tankar å idéer så hade ju inte jag vart här, då kanske jag hade bytt bank istället, eller 

arbetsgivare”  

 

Avslutningsvis anser också rådgivarna att delaktighet då beslut fattas är något som bör inkluderas i 

ledarskapet. De uppskattar att få sina åsikter hörda till exempel när det sker förändringar som rör det 

enskilda kontoret. Kommunikationen mellan ledare och medarbetarna blir därmed viktig. En 

intervjuperson lyfter ett exempel om vikten av att ledaren kommunicerar ut information som kommer 

högre upp i verksamheten och därmed inkluderar de anställda i vad som händer inom organisationen. 

Samma person menar att en kontorschef som istället har inställningen “De anställda, de har ju inte 

med det att göra” kan vara en bidragande faktor till sämre prestation.  

 

“Alla får chansen att tycka till och då kan man ju känna också att även om det är ett beslut som jag egentligen inte gillar, 

men om jag inte säger någonting så får jag ju faktiskt köpa beslutet.” 

 

Även dimensionen inspirerande motivation uppmärksammades som viktig för intervjupersonerna.  

Det innebär att rådgivarna anser det vara viktigt att en chef leder med hjälp av tydliga mål. De vill 

veta vart verksamheten är påväg och vad förväntansbilden är för varje enskild individ och kontor som 

ett resultat av det. På så vis menar de att en ledare kan få alla att arbeta i samma riktning vilket blir 

viktigt för hur organisationen presterar. Vissa rådgivare poängterar hur denna information klargör 

vad de alla arbetar mot vilket kan uppmuntra dem till att prestera lite bättre. Ett fåtal rådgivare framför 

åsikter om hur höga målen bör vara men det råder ingen samstämmighet dem emellan. En rådgivare 

menar att nivån på målen inte spelar någon roll, så länge dem är tydliga och hen har en riktning att 

sträva emot. En annan rådgivare menar dock att målen inte får vara för höga utan måste hållas på en 

rimlig nivå så att målen inte känns ouppnåeliga. Den gemensamma åsikten är dock en önskan om 

tydliga och gemensamma mål att förhålla sig efter, även om de inte får bli för strikta och avgränsade 

(se avsnitt 4.3). De högre uppsatta målen för bolaget bör brytas ned per kontor och individ för att 

därför ge svar på frågan angående hur dessa komponenter bidrar till helheten. På så vis kan individen 

känna att hen representerar banken även i det enskilda kundmötet.   

  

“Ne men jag tycker att det ska va tydligt, vart man vill och riktningen så att personal känner sig liksom trygg att här, att 

på den här vägen ska vi och här är målet, så man har ett tydligt mål som man kan uppfylla, eh.. å sen får man bryta ned 
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det här målet på individnivå för varje person, vad jag, vad vi vill med den här verksamheten, vart vi är påväg. Å då 

förväntar jag mig av dig det här. För jag upplever att om det inte nedtrattat på individnivå då vet man inte riktigt vad man 

ska göra, då går man tillbaka till det man är trygg å göra. Ska man lyfta en grupp eller ett resultat och ett mål, då måste 

man va ganska tydligt med vad förväntansbilden är på den personen.”  

  

På vägen mot måluppfyllnad bör ledaren upprätthålla en positiv och engagerad attityd samt visa vägen 

för de anställda genom feedback och uppföljning. Det kan till exempel ske genom att chefen 

kontinuerligt redovisar hur det går för en avdelning eller för det enskilda kontoret, det vill säga 

statistik på hur de ligger till i jämförelse med de uppsatta målen.   

 

Transaktionellt ledarskap framhävs inte som ett positivt ledarskap med avseende på prestation. 

Dimensionen villkorad belöning nämndes på ett neutralt sätt av en medarbetare som påpekar det 

faktum att hen är där för att få en lön av sin arbetsgivare och därmed ställs krav på prestation. Det var 

enbart en intervjuperson som påpekade lönens betydelse för prestation och beskrev ett missnöje över 

utebliven löneökning och hur det hade en hämmande effekt på arbetsprestationen. Vi noterade i 

intervjuerna att miljön för rådgivarna är relativt strikt, men en stor mängd regler och förordningar 

som måste följas. Medarbetarna uppfattades anse att dessa dock var nödvändiga, i och med att just 

den sektorn som de arbetar inom kan tänkas krävas följa vissa riktlinjer. I övrigt framkom det ett 

intervjusvar som kunde kopplas direkt till transaktionellt ledarskap och mer bestämt aktivt leda genom 

avvikelser. Denna medarbetare poängterade att granskare som kontrollerar arbetet för att sedan 

åtgärda eventuella fel eller misstag motiverar hen till att försöka åstadkomma ett bättre resultat till 

nästa granskning:  

 

“Tänk att jag, vi har ju granskare på kontoret som sitter å kollar igenom allt man gör å man får ju backning ganska ofta 

så ba ”ah det här har du missat eller det här stämde inte” eller sådär. Å då är det ju “tänk den dagen då nån faktiskt sagt 

flera gånger i rad till mig o ba skitbra” å det kommer inget “men” efter (skratt), å så, bara det är ju liksom en morot för 

mig” 

4.3 Ledarskap som hämmar prestation  

Intervjupersonerna nämnde inte några kategorier inom det transformativa ledarskapet i relation till ett 

ledarskap som hämmar den anställdes prestation. Däremot kunde alla tre underkategorier inom 

transaktionellt ledarskap urskiljas i intervjusvaren i en negativ bemärkelse. Främst uppmärksammas 

dimensionen aktivt leda genom avvikelser som något negativt ur rådgivarnas synvinkel. Det var 

huvudsakligen en känsla av att vara kontrollerad som medarbetarna inte uppskattar, vilket är fallet 

när en ledare fäster mycket fokus vid fel eller styr på detaljnivå. Detta framförde intervjupersonerna 
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genom att beskriva en ledare som dubbelkollar utförda arbetsuppgifter, kommenterar hur saker och 

ting bör utföras eller dikterar vad som är rätt eller fel. Denna kontrollerande ledarskapsstil leder till 

att rådgivarna inte känner att de har ledarens förtroende vilket i sin tur påverkar motivationen till att 

prestera. 

 

“Vi får förhålla oss till fel och vi får rätta fel och vi får åtgärda dom, men vi får inte hänga upp oss på felen tror jag, om 

man pratar ledarskap, för att jag tror att det, jagar vi för mycket fel så får man bara rädda folk som inte vågar” 

 

Kontroller och strikta regler är dock något som karakteriserar arbetsmiljön för rådgivare inom 

banksektorn enligt intervjupersonerna, vilket också betraktas som nödvändigt. Däremot är det inga 

tekniker en fysisk ledare bör tillämpa aktivt med avseende på dennes beteende. Vi uppfattar att det 

finns en skillnad mellan dessa, att intervjupersonerna är medvetna om kontexten de arbetar inom och 

därmed hur vissa regler måste finnas och följas, men att ledaren inte bör agera kontrollerande eller 

övervakande när individerna utför sina arbetsuppgifter. En del rådgivare lyfte exempelvis hur de har 

möjligheten att kontrollera räntan till kunder, och endast i enstaka fall krävs ett godkännande av en 

chef. Detta var något som vi förstod som viktigt, känslan av det egna ansvaret och tilliten från ens 

ledare. En medarbetare påpekar även att högsta ledningen kan påverka denna känsla av misstro och 

övervakning, exempelvis om kontorschefen får striktare riktlinjer vilket i sin tur påverkar rådgivarnas 

arbetsmiljö. Nedan är ett exempel på vad en medarbetare ansåg vara ett negativt ledarskapsbeteende:  

 

“Om inte chefen litar på en att man utför sina arbetsuppgifter utan vill ha lite mer kontroll så, över situationen så, kan det 

ju kännas lite jobbigt liksom att inte den, ah, litar på att man utför sitt arbete, Så det e ju i å för sig det största skulle jag 

säga, misstro, egentligen”  

 

Avsaknad av ledarskap eller ett tyst ledarskap vilket kan liknas med laissez faire ledarskap, anses 

också vara negativt i relation till rådgivarnas prestation. Flera intervjupersoner påpekade vikten av att 

kontorschefen är närvarande i kontorslandskapet och nämnde att en ledare som stänger in sig på sitt 

kontor eller inte ser individen kommer missa vad de anställda gör och hur de mår. Därmed kan inte 

chefen uppmärksamma sådana aspekter som de anställda ser som viktigt, till exempel individens 

potential, och som en närvarande ledare ges möjligheten att ta hänsyn till (se avsnitt 4.2).  

 

“Då kan man ju inte vara osynlig eller sitta i ett hörn eller, utan då måste man röra sig så man hör vad medarbetarna gör 

oså”  
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Villkorad belöning kunde urskiljas i relation till ett negativt ledarskap för intervjupersonernas 

prestation, om än i lite mindre utsträckning än de tidigare två kategorierna. Två rådgivare poängterar 

att utsatta mål med en förutbestämd belöning inte är något som de saknar eller har ett behov av för 

att prestera inom sin yrkesroll. En annan menar att det är viktigt med mål, men det får inte bli på den 

nivån att medarbetaren anses ha misslyckats om hen inte når målet. Rådgivarna anser också att det 

inte får bli för styrt till exempel genom att målen anges i siffror eller antal sålda tjänster per individ. 

Det drar nämligen fokus från det viktigaste, vilket är en nöjd kund. Rådgivarna påpekar att det är 

människor de arbetar med och deras roll innebär att de ska beakta vad som är bäst för kundens 

ekonomi, inte försöka sälja tjänster till dem i syfte att enbart nå försäljningsmål.  

En annan rådgivare påpekar också att när målen är för styrda kommer det inte kännas som att 

individen själv har presterat bra, snarare att hen endast har gjort något på någon annans uppdrag. 

Detta bidrar till att glädjen med arbetet försvinner i och med att hen istället får känslan av att bli 

tvingad till att arbeta efter en lista som successivt bockas av.  

 

“Det är klart att man måste ha ett mål, mål måste man ju ha för att vi ska veta vad vi ska sträva mot, men kanske inte 

hårda mål liksom, att ”såhär måste ni, annars är ni inge bra”,”  

4.4 Självledarskap  

Det finns tecken på utövat självledarskap bland rådgivarna. De tillämpar bland annat 

beteendefokusstrategier. Dels menar ett fåtal rådgivare att de ibland reflekterar över sitt eget mående, 

agerande och vad de kan tänkas behöva ändra på för att öka sin egen prestation såsom nedanstående 

citat ger exempel på: 

 

“Jag måste ju vara en ledare till mig själv också men att man försöker va lite analytisk, alltså självklart alla har dåliga och 

bra dagar. Och så, men att ibland kanske man kommer i svackor och att man liksom känner att vad är det som inte går 

hundra procent. Behöver jag ta hjälp nu av min chef? För det är klart att han inte bara kan se nu att, aah men nu har hon 

en dålig dag” 

 

Det var dock framförallt efter ett dåligt möte med en kund som intervjupersonerna beskrev en 

utvärderingsprocess för att åtgärda eller bearbeta utkomsten av mötet. Efter ett eventuellt dåligt möte 

med en kund beskrevs känslor som missnöje över att en kund hade lämnat kontoret och inte varit 

nöjd. Samtidigt påpekar intervjupersonerna att hen måste kunna hantera sådana situationer för att 

kunna gå vidare och utvecklas. Därmed tänker rådgivarna igenom vad som gått fel under kundmötet 

och ibland diskuteras situationen med kollegor eller närmaste chef för att utvärdera vad som hen 

kunnat göra annorlunda.  
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I samband med dessa situationer tillämpas även en variant av konstruktiva tankemönsterstrategier i 

och med insikten om att de måste ta sig vidare från utkomsten av ett dåligt kundmöte så att deras 

humör inte har en inverkan på andra åtaganden. Därmed försöker de göra sig av med den negativa 

sinnesstämningen.  

 

“Dels känns det ju inte bra mentalt att, att kunden har en sån upplevelse, å det är klart då mår man ju lite mindre bra själv 

också. Å man försöker väl ladda ur sig å göra så bra som möjligt av det, men äh, man går väl å funderar lite på det där å 

aah, varför har det blivit så å vad har jag kunnat gjort nått annorlunda eller sådär då” 

  

Naturliga belöningsstrategier framkom i två intervjuer. Rådgivarna berättar att de aktivt väljer att ta 

sig an samt fokusera på arbetsuppgifter som de anser är roliga/intressanta för att utvecklas inom sin 

yrkesroll. Möjligheten till utveckling på arbetsplatsen är något som framstår som viktigt inom andra 

ledarskapskategorier också, men här utmärker det sig genom att individen tar sitt eget ansvar för att 

förverkliga möjligheten till utveckling.  

  

“Kunna se att ah men det här, det här tycker jag är superkul, å att kunna säga till sin chef att “ah men det här vill jag lära 

mig mer om, och finns det några utbildningar inom det”, att jag är på också för min utveckling hela tiden också. För vi 

har jättemycket möjligheter att få, men det är ju liksom upp till mig att ta dom, dom där stegen”  

  

Även om det under intervjuerna framkom att självledarskap utövas är det i en begränsad utsträckning. 

Enligt vår tolkning har den faktiska ledarens agerande en större inverkan på deras prestation än 

tillämpat självledarskap. Detta tydliggjordes genom en större entusiasm vid beskrivningen av vad ett 

prestationsfrämjande ledarskap var, vilket lyfte just det transformativa ledarskapet snarare än ett 

behov av att leda sig själv.   
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5. Analys 

I detta kapitel kommer studiens resultat analyseras i relation till teorin. I likhet med föregående 

kapitel presenteras analysen i följande avsnitt: “Ledarskap som främjar prestation”, “Ledarskap 

som hämmar prestation” samt “Självledarskap”. Information i avsnitt 4.1 “Prestation inom 

banksektorn”, används genomgående för att förklara resultatet.  

5.1 Ledarskap som främjar prestation  

I likhet med flertalet studier utförda inom den kvantitativa traditionen (T.ex. Dumdum et al., 2002; 

Wang et al., 2011) menar intervjupersonerna i denna studie att transformativt ledarskap påverkar hur 

de presterar på arbetsplatsen positivt. Resultatet kan bero på egenskaperna i rådgivarnas yrkesroller 

och vad prestation innebär för dem. I avsnitt 4.1 framkom att oavsett vilken sorts kundkrets rådgivarna 

ansvarar för arbetar de med en egen kundstock. Samtidigt lade de anställda fokus vid kundnöjdhet 

när vi frågade dem vad prestation innebär i deras yrkesroll. Författarna till denna artikel tolkar 

situationen som sådan att det då krävs en ledare som delegerar ansvar och visar tillit till sina 

medarbetare i enlighet med ledarskapsdimensionerna idealiserat inflytande och intellektuell 

stimulering. Detta eftersom de enskilda rådgivarna har kännedom om sina egna kunder och därmed 

möjligen är i bäst position att bedöma vad som gör dem nöjda i slutändan. Trots rådgivarnas åsikt om 

att närmaste chefen ska ha bred kompetens (se avsnitt 4.2) påpekar även rådgivarna att ledaren inte 

kan vara expert på alla bankärenden. Enligt vår tolkning blir det därmed också lämpligt att låta 

individen styra mer självständigt över sitt arbete eftersom den aktuella rådgivaren i många fall kan 

vara bättre insatt i det området.  

 

Rådgivarna menar dock att chefen bör fungera som ett stöd till den anställde samt bidra med redskap 

till att prestera bättre. De anser att ett ledarskap som är lyhört för individuella skillnader, ger feedback 

och kan utveckla sina medarbetare i enlighet med ledarskapsdimensionerna individualiserad hänsyn 

och intellektuell stimulering påverkar deras arbetsprestation positivt. Detta stämmer överens med 

tidigare studier som undersökt sambandet mellan det transformativa ledarskapet och prestation och 

som visat att det kan bero på att den transformativa ledaren kan påverka individens prestation just 

genom att influera karaktärsdragen i arbetet med hjälp av regelbunden feedback och 

utvecklingsmöjligheter (Piccolo & Colquitt, 2006; Breevaart et al., 2014).  

 

Tidigare studier som undersökt de olika dimensionerna enskilt har dock visat att de kan ha olika effekt 

på den anställdes prestation. MacKenzie et al.:s (2001) resultat visade att intellektuell stimulering 
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påverkade försäljarna negativt och författarna skriver att anledningen kan vara att försäljarna genom 

att uppmanas till att fundera över nya kreativa tillvägagångssätt, fråntogs fokuset på de målsättningar 

som fanns för verksamheten. I den aktuella studien talades samtliga dimensioner om i positiv 

bemärkelse. Skillnaden kan bero på att de aspekter som framkommer i denna studie inte är 

uttömmande med tanke på vad dimensionen intellektuell stimulering innehåller enligt teorin. Det som 

betonades av rådgivarna var möjligheten att självständigt styra över sitt arbete, feedback och 

delaktighet. Rådgivarna menar att dessa faktorer som får dem att växa inom sin yrkesroll. 

Dimensionen inkluderar dock också att ledaren uppmuntrar sina medarbetare till att ifrågasätta 

nuvarande arbetsrutiner och strategier, för att på så vis gynna kontinuerliga förbättringar (Bass & 

Riggio, 2006; Sosik & Jung, 2018), vilket tycks vara anledningen till slutsatsen i Mackenzie et al., 

(2001). Trots att det nämndes av intervjupersoner att gemensamma och förankrade beslut är 

önskvärda, betonas inte denna del av intellektuell stimulering mer påtagligt. För att erhålla en bättre 

förståelse för hur just denna del av dimensionen bör anpassas, kan te sig inom banksektorn, samt i 

vilken grad det kan vara lämpligt, krävs vidare studier. I denna studie som tillämpar intervjufrågor av 

öppen karaktär nämns inte aspekterna kreativitet och ifrågasättande varken på ett positivt eller 

negativt sätt. Resultatet kan bero på att rådgivarna vid intervjutillfället inte har alla olika 

prestationsfrämjande ledarskapstekniker i åtanke. Det framkommer dock i intervjuerna att 

banksektorn är en tämligen reglerad bransch varav det heller kanske inte finns ett stort utrymme för 

till exempel ifrågasättande.  

 

En annan aspekt av transformativt ledarskap som tidigare inte kunnat förknippats med prestation är 

höga förväntningar (MacKenzie et al., 2001; Schriesheim et al., 2006; Vecchio et al., 2008), vilket är 

en del av dimensionen inspirerande motivation (Bass, 1999; Bass & Riggio, 2006; Sosik & Jung, 

2018). Majoriteten av intervjupersonerna i den aktuella studien menar att det är viktigt för dem att 

veta vad som krävs av dem och att cheferna leder med hjälp av tydliga mål. Utifrån intervjuerna kan 

vi dock inte konkret besvara hur dessa mål enligt medarbetarna bör vara ställda och hur svåra de bör 

vara att nå. Det nämndes i avsnitt 4.2 att enstaka konflikterande röster finns angående nivån på målen, 

men vi kan inte vidare diskutera resultatet och ställa det mot slutsatser som framkommit i de tidigare 

studierna (MacKenzie et al., 2001; Schriesheim et al., 2006; Vecchio et al., 2008). Det vi kan 

konstatera är att intervjupersonerna anser att tydliga gemensamma mål och en uttalad förväntansbild 

på den enskilda individen i enlighet med inspirerande motivation, är väsentligt med tanke på hur de 

valde att ta upp detta ämne under intervjuerna. En anledning till detta tror vi kan bero på att 

banksektorn beskrivs av rådgivarna som reglerad samtidigt som det väsentligaste målet är att göra 
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både kund och bank nöjd. På grund av det tror vi att tydliga mål kan hjälpa rådgivaren att få något 

konkret att jobba mot.  

 

Tidigare studier har också fokuserat på relationen mellan ledare och följare i förhållande till det 

transformativa ledarskapet och följarens prestation (Wang et al., 2005; Piccolo & Colquitt, 2006). På 

grund av den aktuella studiens kvalitativa tillvägagångssätt kan vi inte säga precist hur relationen 

mellan ledare och medarbetare förhåller sig till ledarskapet och rådgivarens prestation. Däremot 

menar rådgivarna att relationen till båda närmaste chefen och i många fall till ledare på högre 

hierarkiska nivåer, påverkar/har påverkat hur de presterar på arbetsplatsen. En bra relation till ledaren 

innebär bland annat att den anställde har en kontinuerlig dialog med kontorschefen samtidigt som de 

kan anförtro sig till ledaren när de eventuellt behöver hjälp. I likhet med resultatet i Wang et al., 

(2005) menar alltså rådgivarna att detta är en bidragande effekt till att de presterar på arbetsplatsen.  

 

Det lämnas inte mycket utrymme åt transaktionellt ledarskap i intervjusvaren när det gäller ledarskap 

som främjar prestation. Resultatet är inte uppseendeväckande med tanke på de varierande resultat 

som visats i tidigare studier (t.ex. Howell & Avolio, 1993; Dumdum et al., 2002; Kalsoom et al., 

2018). En del studier som beaktat både transformativt och transaktionellt ledarskap samtidigt har dock 

visat resultat som skulle kunna betyda att ledare använder sig av båda ledarskapsstilarna för att vara 

effektiva (t.ex. MacKenzie et al., 2001; Schriesheim et al., 2006; Kalsoom et al., 2018). I vår studie 

kan vi också se att ett transaktionellt ledarskap tillämpas på bankerna även om det är underordnat 

transformativt ledarskap. 

 

I den aktuella studien framförs ett uttalande om att de anställda är på arbetet för att erhålla bland annat 

en lön, i utbyte mot sin arbetskraft och kompetens vilket vi tolkar som ett transaktionellt förhållande 

av prestation mot belöning i form av lön i enlighet med villkorad belöning. En annan rådgivare 

diskuterar också hur en utebliven löneökning kan hämma prestationen. Baserat på denna studie kan 

vi dock inte hävda att en ledare eller chef kan använda lönen som ett medel för att påverka 

prestationen hos de anställda och vi kan inte se ett framhävande transaktionellt förhållande mellan 

rådgivare och chef på det sättet i intervjusvaren. Detta skiljer sig från flera tidigare kvantitativa studier 

som har visat att det är villkorad belöning inom transaktionellt ledarskap som haft det starkaste 

positiva sambandet med prestation (Dumdum et al., 2002; Schriesheim et al., 2006; Vecchio et al., 

2008; Pradeep & Prabhu, 2011) samtidigt som det ligger i linje med resultaten i MacKenzie et al. 

(2001) som inte fann något stöd för att villkorad belöning skulle ha ett positivt samband med 

arbetsprestationen hos medarbetare. Precis som tidigare nämnt kan resultatet bero på den öppna 
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karaktären av intervjufrågorna och att intervjupersonerna inte tänkte i första hand på lönen som ett 

prestationshöjande medel. Det nämndes dock i avsnitt 3.5 “Metodkritik” hur vi vid enstaka tillfällen 

angivit förslag på metoder och tekniker då intervjupersonen haft svårt att förstå frågan. Ett av dessa 

förslag var att ledaren kan använda någon form av belöningar eller bonusar som medel till ökad 

prestationsnivå. De rådgivare som fick detta exempel ansåg dock inte att belöningar var något som 

fungerade för dem vilket styrker resultatet för att villkorad belöning inte främjar prestation enligt 

rådgivarna. I vissa fall uppkom denna dimension snarare som något negativt precis som i Howell och 

Avolios (1993) studie. Detta diskuteras vidare i avsnitt 5.2.  

 

Aktivt leda genom avvikelser är en kategori som det framförallt talas om på ett negativt sätt (se avsnitt 

5.2) men också något som rimligtvis blir nödvändigt inom banksektorn med tanke på de lagar och 

förordningar de måste förhålla sig till. Det framkommer i avsnitt 4.2 att interna kontrollsystem 

används för att upptäcka fel som görs i den dagliga verksamheten vilket enligt teorin är en viktig 

aspekt av ledarskapet eftersom det då går att reducera risker och arbeta med problem proaktivt (Bass 

& Riggio, 2006). En potentiell anledning till att denna dimension inte framhävs av flera 

intervjupersoner som positiv tror vi kan ligga i utformningen av intervjufrågorna. För att fånga in 

denna dimension frågades intervjupersonerna om tekniker eller metoder som en ledare kan använda 

för att främja prestationen, vi fick dock känslan av att det var svårt för intervjupersonerna att gå ifrån 

tanken om beteenden hos ledaren (Se avsnitt 3.5 “Metodkritik”). På grund av att interna kontroller 

nämnts samt det faktum att det råder en allmän acceptans bland rådgivarna angående de lagar och 

förordningar som måste följas, tolkar vi resultatet som att leda genom avvikelser är underordnat 

transformativt ledarskap, men möjligen nödvändigt till en viss grad. Således liknar resultatet de 

studier som visat ett positivt samband med både transformativt ledarskap och prestation samt 

transaktionellt ledarskap och prestation (t.ex. Schriesheim et al., 2006). Det finns också liknelser med 

de studier som tidigare undersökt ledarskapet i ett prestationssammanhang inom banksektorn i och 

med att transformativt ledarskap föredras (Asrar-ul-Haq & Kuchinke, 2016) samtidigt som det kan 

finnas behov av transaktionellt ledarskap (Shah & Hamid, 2015). Till skillnad från de tidigare 

studierna kan vi dock inte säga att det finns en tydlig koppling mellan prestation och transaktionellt 

ledarskap utan enbart indikationer.  

 

Dimensionen aktivt leda genom avvikelser har dock en baksida i och med att ledarskapet kan verka 

kontrollerande då det är felaktigheter som uppmärksammas (Sosik & Jung, 2018), vilket kan vara 

anledningen till resultatet i avsnitt 4.3 “Ledarskap som hämmar prestation”. Detta diskuteras i nästa 

avsnitt.  
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5.2 Ledarskap som hämmar prestation 

När deltagarna i studien diskuterar ledarskap som anses vara negativt med avseende på deras 

arbetsprestation står transaktionellt- och laissez faire ledarskap i centrum. Samtidigt nämndes inte 

transformativt ledarskap som prestationshämmande alls. Resultat i tidigare forskning angående 

transaktionellt ledarskap har visat både positiva (t.ex. Kalsoom et al., 2018), negativa (Howell & 

Avolio, 1993; Dumdum et al., 2002) och obefintliga samband (MacKenzie et al., 2001; Asrar-ul-Haq 

& Kuchinke, 2016) med den anställdes prestation. Liknande konflikterande resultat inryms i denna 

studie i och med att vissa transaktionella dimensioner kunde tydas som nödvändiga inslag i 

ledarskapet (se avsnitt 5.1) samtidigt som rådgivarna främst anser att transaktionellt ledarskap 

hämmar deras prestation. Majoriteten av de tidigare studierna visade dock, i motsats till vår egen 

studie, att det transaktionella ledarskapet hade ett direkt eller indirekt positivt samband med prestation 

(MacKenzie et al., 2001; Dumdum et al., 2002; Schriesheim et al., 2006; Vecchio et al., 2008; Rasool 

et al., 2016; Kalsoom et al., 2018). Även om det går att tyda vissa kategorier av ett transaktionellt 

ledarskap som främjande för den anställdes prestation i denna studie betonas det inte som ett 

föredraget ledarskap eller ett ledarskap som aktivt bör utövas av en fysisk ledare på bankkontoren. 

Majoriteten intervjupersoner talar snarare om ledarskapet i en negativ bemärkelse varav resultatet i 

högre grad stämmer överens med de studier som antingen visat negativa samband (Howell & Avolio 

1993; Dumdum et al., 2002) eller ej signifikanta samband (MacKenzie et al., 2001; Asrar-ul-Haq & 

Kuchinke, 2016). 

 

Den dimension inom det transaktionella ledarskapet som främst anses vara negativt med avseende på 

prestation är då ledaren aktivt leder genom avvikelser. Baksidan av denna ledarskapskategori är som 

tidigare nämnt det faktum att fel uppmärksammas samtidigt som ledarskapet kan verka kontrollerande 

(Sosik & Jung, 2018). Det är denna sida av dimensionen som rådgivarna påpekade genom att beskriva 

en ledare som fäster för stort fokus vid fel och som vill styra på en detaljerad nivå. Eftersom 

rådgivarna har beskrivit sin yrkesroll som autonom med fokus på individuellt kundansvar (se avsnitt 

4.1) kan övervakning i för stor utsträckning tänkas hämma känslan av att rådgivaren har tillräcklig 

kompetens och kunskap till att utföra sina arbetsuppgifter, vilket i sin tur påverkar rådgivarens 

prestation på arbetsplatsen. Visad tillit till sina medarbetare var dessutom en huvudaspekt angående 

ledarskap som främjar prestation (se avsnitt 4.2 samt 5.1).  

 

En aspekt av villkorad belöning talades också om på ett negativt sätt i förhållande till prestation, men 

i mindre utsträckning. Det som framfördes i avsnitt 4.3 var mål som var inriktade mot siffror 
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alternativt för strikta på annat sätt, vilket dels tog fokus från kundens bästa samt rådgivarens behov 

av att mer självständigt styra sitt arbete. Studier har som tidigare nämnt visat både ett positivt 

(Dumdum et al., 2002; Pradeep & Prabhu, 2011), negativt (Howell & Avolio, 1993) och obefintligt 

samband (MacKenzie et al., 2001; Asrar-ul-Haq & Kuchinke, 2016) mellan villkorad belöning och 

prestation. Resultatet i denna studie visar också delade åsikter. De flesta intervjupersoner uttrycker 

sig som att det antingen inte har någon effekt i likhet med MacKenzie et al. (2001) samt Asrar-ul-

Haq och Kuchinke (2016), eller påpekar dimensionen på ett negativt sätt såsom i Howell och Avolio 

(1993). Tyngden ligger dock i slutsatsen om att rådgivarna överlag inte anser att en chef eller ledare 

kan använda lönen eller bonusar i första hand för att påverka deras prestation, eftersom det bara var 

en person som yttrade sig om detta (se avsnitt 5.1).  

 

Slutligen anser rådgivarna att en frånvarande ledare kan verka prestationshämmande. Enligt 

deltagarnas beskrivningar tar det sig uttryck i att ledaren stänger in sig på sitt kontor alternativt 

närvarar väldigt sällan på arbetsplatsen. Vi tolkade detta som ett laissez faire ledarskap vilket också 

kan ses som avsaknad av ledarskap (Sosik & Jung, 2018). Resultatet i denna studie är i linje med 

tidigare forskning som har visat ett negativt samband mellan laissez faire ledarskap och anställdas 

prestation (Dumdum et al., 2002; Pradeep & Prabhu, 2011; Limsila & Ogunlana, 2008; Asrar-ul-Haq 

& kuchinke, 2016). Således är det externa ledarskapet önskvärt ur rådgivarnas synvinkel, vilket kan 

få betydelse för självledarskap i nästa avsnitt (Breevart et al., 2016). Utifrån vår studie kunde vi alltså 

urskilja att respondenterna föredrog en närvarande ledare, vilket vi tror hänger ihop med att även om 

de uttrycker en vilja om att ha frihet i sin roll så efterfrågar de tydliga mål och feedback. För att kunna 

erhålla dessa komponenter tror vi att det är viktigt att det finns en närvarande ledare, vilket alltså kan 

vara en anledning till att laissez faire ledarskap inte efterfrågas.  

5.3 Självledarskap  

Baserat på den här studien framstår inte banksektorn som en miljö där medarbetarna tillämpar 

självledarskap i någon större utsträckning för att öka sin arbetsprestation. Vår uppfattning av teorin 

angående självledarskap är att det är något som utövas aktivt, där individen utformar specifika 

strategier såsom belöningar och bestraffningar, positiva mentala framtidsbilder eller aktiv 

kartläggning av beteenden hos sig själv, i syfte att förbättra prestationer (t.ex. Houghton & Neck, 

2002; Houghton et al., 2003). Enligt vår tolkning framhävs inte självledarskap som att det har en 

större eller aktiv roll med avseende på hur de presterar på arbetet. Däremot finns det tendenser till 

självledarskap hos rådgivarna där huvuddragen är “utvärdering av vad som gått fel under ett 

kundmöte” samt “söka roliga arbetsuppgifter och utbildningar” (se avsnitt 4.4). Anledningen till att 
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rådgivarna inte diskuterade metoder ur självledarskapet mer kan bero på den kritik som fördes 

angående studiens tillämpade metod i avsnitt (3.5), det vill säga den svårighet som uppkom i samband 

med att ställa frågor om självledarskapet under intervjuerna samt hur semistrukturerade intervjuer 

kan ha påverkat resultatet.  

 

En annan anledning till studiens resultat kan vara det faktum att rådgivarna önskar ett aktivt ledarskap 

i syfte att främja deras prestation på arbetet, varav självledarskap ges mindre utrymme i likhet med 

resultatet i Breevaart et al:s (2016) studie. Andressen et al. (2012) visade också att transformativt 

ledarskap i jämförelse med självledarskap har större effekt då ledaren arbetar i nära anslutning till 

den anställde och har regelbunden kontakt, samtidigt som självledarskapet i denna miljö får en 

underordnad roll. Rådgivarna har till viss del en autonom yrkesroll med individuellt kundansvar (se 

avsnitt 4.1) men under intervjuerna beskrivs också nära kontakt och samarbete med kollegor och 

kontorschef (se avsnitt 4.2) vilket kan vara anledningen till att självledarskap inte framhävs av 

intervjupersonerna som ett ledarskap som främjar prestation.  

 

Resultatet kan slutligen bero på att självledarskap inte har introducerats för deltagarna varav 

utbildning inom ämnet skulle kunna få dem att ändra uppfattning/kännedom angående självledarskap 

och deras prestation.  Denna tanke grundar sig i den svårighet som uppkom i samband med att besvara 

frågorna angående självledarskap (se avsnitt 3.5).  Ämnet var i flera fall främmande eller svårt att 

tänka på. Självledarskap kan möjligen vara något som en ledare bör efterfråga och försöka öka i sin 

organisation eftersom rådgivarna stundvis arbetar mycket självständigt och tidigare forskning visat 

att självledarskap haft ett positivt samband med prestation (Prussia et al., 1998; Andressen et al., 

2012; Panagopoulos & Ogilvies, 2015) samtidigt som det visat sig vara effektivt då individen är mer 

autonom (Anderssen et al., 2012).  
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6. Slutsats 

Studiens syfte var att “öka förståelsen för vilket ledarskap som medarbetare inom banksektorn anser 

är mest effektivt med avseende på deras prestation”. Inledningsvis presenterades ledarskapsteorier 

och tidigare forskning inom sambandet mellan ledarskap och prestation. Vi kunde då se att 

forskningsfältet visat konflikterande resultat varav ingen klarhet rådde angående vilket ledarskap eller 

vilka ledarskapsstilar som borde tillämpas i vilka sammanhang för att öka den individuella 

arbetsprestationen. Däremot var tidigare forskning enade kring uppfattningen om att ledarskap kan 

påverka hur en individ presterar på arbetsplatsen. Argument lades fram till varför kvalitativa studier 

var bättre lämpade att öka förståelsen för hur ledarskapet borde anpassas i en given miljö (Bryman et 

al., 1996; Alvesson & Sveningsson, 2003; Hamilton & Beam, 2005; Graca & Passos, 2014) samtidigt 

som kvalitativa studier eftersträvas inom ämnesområdet ledarskap (Conger, 1998) vilket idag 

domineras av kvantitativa studier. Därmed avsåg denna kvalitativa studie öka förståelsen för vilket 

ledarskap som ansågs vara mest effektivt med avseende på prestation inom en specifik kontext samt 

hur intervjupersonernas åsikter kunde härledas till de redan etablerade ledarskapsteorierna 

transformativt-, transaktionellt-, laissez faire-, och självledarskap.  

 

Den aktuella studien har uppnått en ökad förståelse för hur ledarskapet ska anpassas inom 

banksektorn utifrån 12 rådgivares perspektiv. Vi kan konstatera att alla ledarskapsstilar påverkade 

prestationen hos medarbetarna på olika sätt.  Rådgivarna anser att transformativt ledarskap, inklusive 

samtliga underdimensioner får dem att prestera bättre inom sin yrkesroll till exempel genom att de 

blir sedda, utvecklas och ser vilken betydelse deras prestation har för banken. Laissez faire ledarskap 

uppfattas däremot som negativt på grund av att de fördelar som finns med det transformativa 

ledarskapet som de önskar då uteblir. Resultatet angående transformativt-, och laissez faire ledarskap 

överensstämmer således med majoriteten tidigare studier inom respektive ledarskapsstil (t.ex. 

Dumdum et al., 2002; Wang et al., 2011; Asrar-ul-Haq & Kuchinke, 2016).  

 

Rådgivarna anser även att aspekter av transaktionellt ledarskap är negativt eftersom det leder till en 

känsla av att vara kontrollerad och brist på tillit från ledaren. Däremot kan transaktionella inslag vara 

nödvändigt i en viss utsträckning på grund av de lagar och regler som rådgivarna måste agera i 

enlighet med. Således är det nödvändigt att interna system som kan uppmärksamma fel tillämpas. 

Precis som i tidigare studier (t.ex. Howell & Avolio, 1993; MacKenzie et al., 2001; Pradeep & Prabhu, 

2011) finns det alltså delade åsikter kring denna ledarskapsstil.  
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Studien kan avslutningsvis konstatera att ett aktivt ledarskap från en fysisk ledare efterfrågas 

samtidigt som självledarskap tillämpas i mindre utsträckning. Den externa ledaren har således en 

central roll för rådgivarens prestation inom banksektorn. Vår studies resultat  

6.1 Studiens bidrag  

Trots liknelser med tidigare forskningsresultat bidrar studien till ämnesområdet genom att belysa 

vilket ledarskap som bör utövas inom den valda kontexten. Eftersom studien tillämpade en deduktiv 

innehållsanalys har etablerade ledarskapsteorier utvecklats på två sätt. Dels utökar studien förståelsen 

för teoriernas natur (Fisher & Aguinis, 2017) genom att vi genom intervjuerna kunnat ge exempel på 

hur respektive underkategori för ledarskapsstilarna kan ta sig i uttryck i praktiken. Studien bidrar även 

till att synliggöra i vilka sammanhang de olika teorierna är applicerbara (Fisher & Aguinis, 2017) 

genom att belysa hur transformativt ledarskap kan främja den ledda arbetsprestationen inom 

banksektorn samtidigt som transaktionellt ledarskap får en underordnad roll. Genom att vi valt att 

även inkludera självledarskap, vilket är ett område med begränsad empirisk forskning (Stewart et al., 

2011), anser vi att vi bidragit till att introducera ämnet ytterligare ett steg inom ledarskapsforskningen 

och hoppas att vi lyckats skapa ett intresse för att vidareutveckla denna teori.  

 

Det praktiska bidraget från studien riktas mot ledare inom banksektorn, både ledare högre upp i 

ledningen samt ledare inom enskilda bankkontor. Eftersom ledare befinner sig i en roll där de 

bevisligen (t.ex. Dumdum et al., 2002; Wang et al., 2011) kan påverka den anställdes prestation bör 

det vara av intresse att förstå detta samband samt hur ledaren själv kan agera för att öka prestationen 

hos de anställda. Med hjälp av denna studie har ledare inom banksektorn erbjudits en insikt till hur 

deras agerande samt beteende kan främja eller hämma prestationen hos rådgivare. Utifrån detta kan 

därmed ledaren i praktiken anamma fler transformativa inslag i ledarskapet för att främja rådgivares 

arbetsprestation.  

6.2 Förslag till framtida forskning  

Den tidigare forskningen består till största del av kvantitativa studier, varav det finns utrymme för 

framtida studier att vara av mer kvalitativ natur. Eftersom studien var avgränsad till en specifik 

kontext öppnar det upp för möjligheter för framtida forskning att ta sig an skilda kontexter. Det skulle 

vara intressant med fler kvalitativa studier inom samma kontext, banksektorn, där fler perspektiv 

beaktas för att nå en heltäckande förståelse. Men även skilda kontexter för att undersöka samt klargöra 

kontextens betydelse för prestationsfrämjande ledarskap. 
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I och med bristen på forskning kring just självledarskap ser vi även en stor möjlighet för framtida 

forskning att ta sig an detta område. Det skulle vara intressant att studera självledarskap inom 

bankkontexten djupare för att komplettera resultaten i denna studie. Även studier inom andra 

kontexter är av intresse för att föra forskning inom självledarskap framåt genom att synliggöra när 

självledarskap tillämpas samt utöka förståelsen för olika tillvägagångssätt inom självledarskap.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1.  

Mail till kontorschef 

 

Hej  

 

Vi är två studenter som nu genomför vår sista termin av ekonomprogrammet på högskolan i Gävle. 

Inför vår kandidatuppsats är vi intresserade av att närmare studera ledarskap och dess inverkan 

på prestation hos anställda inom banksektorn. För att genomföra denna studie behöver vi komma i 

kontakt med medarbetare inom privat- och/eller företagsrådgivning. Vi undrar därför om vi får ert 

godkännande om att skicka ut en förfrågan till era anställda om de skulle vilja delta i vår studie. Vi 

planerar att genomföra intervjuerna under april månad och räknar med att intervjuerna tar ca 30-45 

minuter.   

 

Vi är ytterst tacksamma för er hjälp,  

Love Jansson och Johanna Englundh 
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Bilaga 2.  

Mail till rådgivare  

 

Hej!  

 

Vi är två studenter som nu genomför vår sista termin av ekonomprogrammet på högskolan i Gävle. 

I vår kandidatuppsats är vi intresserade av att undersöka hur ledarskap påverkar prestationen hos 

er rådgivare inom banksektorn, med syftet att försöka kartlägga vilket ledarskap som ni anser vara 

mest effektivt för er arbetsprestation.  

 

Vi har bifogat ett informationsbrev till dig med mer detaljerad information om studien och om du är 

intresserad av att delta i studien kan du svara på detta mail för att antingen boka in en tid eller om 

du vill ställa några frågor.  

 

Vi har fått godkännande från er kontorschef att kontakta er angående medverkan i denna studie.  

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Johanna Englundh och Love Jansson 
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Bilaga 3.  

Informationsbrev  

  
 

Till dig som arbetar som rådgivare inom bank - 

information och förfrågan att delta vid intervju i c-uppsats inom företagsekonomi 

  

Du tillfrågas härmed att delta i en studie som handlar om hur ledarskap kan bidra till ökad 
arbetsprestation hos de anställda. Innan du bestämmer dig för att delta är det viktigt att du förstår 
varför undersökningen genomförs och vad den kommer att innebära. Var därför vänlig och läs 
igenom informationen nedan.   
  
Syftet med studien är att öka förståelsen för vilka egenskaper i ett ledarskap som bidrar till att 
främja arbetsprestationen för rådgivare i en bank. För att uppnå syftet vill vi därför genomföra en 
intervjustudie med medarbetare på olika bankkontor för att få kunskap om de erfarenheter ni har 
och hur ni uppfattar att olika ledarskapsegenskaper kan verka främjande på era arbetsprestationer. 
I studien utgår vi från att banksektorn idag ställs inför nya utmaningar genom ökad digitalisering 
och färre kundkontakter vilket gör att det behövs ett ledarskap som kan hantera den nya 
situationen.   
  
Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan. Om du 
bestämmer dig för att avbryta kommer ingen information som du lämnar att användas i studien. 
Intervjuerna genomförs på din arbetsplats eller en annan lämplig plats som du väljer. Intervjuerna 
beräknas ta 30-45 minuter och kommer att spelas in.   
  
Materialet från intervjuerna hanteras och behandlas konfidentiellt och förvaras så att ingen 
obehörig kan ta del av det. Ingen enskild person eller bankkontor kommer att kunna identifieras i 
examensarbetet. Allt material anonymiseras och vi följer Codex rekommendationer om 
forskningsetiskt ansvar.  
  
Vi heter Johanna Englundh och Love Jansson och studerar Ekonomprogrammet på Högskolan i 
Gävle. I utbildningen ingår att göra en kandidatuppsats, vilket är anledningen till att denna 
intervjustudie genomförs. Vi är därför mycket tacksamma om du väljer att ställa upp för studien 
eftersom det bidrar till att vi kan examineras som företagsekonomer.  
  
Om du vill delta i studien eller har frågor kan du kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen 
nedan.   
  

Kontaktinformation:  
Johanna Englundh                                                    Love Jansson  
076xxx                                                             072xxx  
Johanna.englundh@hotmail.com                             lovejansson.94@gmail.com  
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Bilaga 4.  

Intervjuguide  

 

Inledande frågor 

1.    Vad arbetar du med? 

2.    Hur länge har du arbetat som det? 

3.    Vad har du för ansvarsområden? 

4.    Kan du ge exempel på några konkreta arbetsuppgifter? 

5.    Kan du beskriva vad som är en bra prestation i ditt arbete? 

6.    Kan du ge exempel på vad som är väl utförda arbetsuppgifter? 

  

Ledarskapsfrågor 

7.      Vad är ett bra ledarskap enligt dig? 

8.      Ge exempel på egenskaper hos en chef som kan bidra till bra arbetsprestation i ditt arbete 

9.      Ge exempel på faktiska situationer där detta bidrog till att öka arbetsprestationerna för dig 

10.  Vad tycker du är en bra teknik eller metod som en chef kan använda för att öka din 

arbetsprestation? 

11.  Kan du ge exempel på situationer där du stött på dessa? 

12.  Vilka egenskaper hos en chef tycker du har en negativ påverkan på din arbetsprestation? 

13.  Kan du ge exempel på situationer där du råkat ut för dessa? 

14.  Vilka tekniker eller metoder som en chef kan använda tycker du har en negativ påverkan på 

din arbetsprestation? 

15.  Kan du ge exempel på situationer där du råkat ut för dessa? 

16.  Finns det kollegor på din arbetsplats som positivt påverkar din arbetsprestation? Har du något 

exempel på det? 

17.  Hur uppfattar du att högsta ledningen kan bidra till att påverka din arbetsprestation? 

  

Självledarskapsfrågor 

18.  Hur anser du att du själv kan hantera krav på prestationer? 

19.  Har du något eller några exempel på strategier du använder för att prestera bättre?  
 

Om du t.ex. vet om att du har ett viktigt kundmöte, hur ser förberedelserna ut? 

Om du t.ex. vet om att du har en stressig vecka framför dig, hur ser förberedelserna ut? 
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