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ABSTRACT 

 

Titel: Ledarskap i bankväsendet. 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Dafina Hasani och Tony Stigsson 

 

Handledare: Maria Fregidou-Malama 

 

Datum: 2010 – 01 

 

Syfte: Idag är det många som ifrågasätter det seniora ledarskapet i bankväsendet; 

frågan debatteras flitigt i media och engagerar många. Därför är syftet med denna 

undersökning att genom kvalitativa intervjuer undersöka vad som konstituerar gott 

ledarskap inom bankväsendet och vilka egenskaper en god ledare bör besitta. 

 

Metod: Vi har utfört en kvalitativ undersökning i form av fem semistrukturerade 

intervjuer med chefer från olika banker i Uppsala och Enköping. 

 

Resultat & slutsats: Utredningen har visat att det som konstituerar ett gott ledarskap 

inom bankväsendet är: 

 personlig kunskap och insikt i att driva affärsmässig bankverksamhet med 

kunden i centrum, 

 förmåga att se helheten och att kunna formulera långsiktiga och vinstgivande 

strategier, 

 en effektiv och drivande ledarstil och en god förmåga att kommunicera sina 

budskap, 

 förmåga att sätta ihop effektiva team och skapa en väl fungerande 

organisation, 

 sinne för ordning och reda och förmåga att befästa denna kultur i 

organisationen, 

 förmåga att ta initiativ utan att ta onödiga risker 

 hög social kompetens och förmåga att skapa ett adekvat nätverk 

 ett humanistiskt och coachande arbetssätt 

 att vara ett föredöme. 

 

Utredningen visar också att de egenskaper som en god ledare bör besitta inom 

bankväsendet utgörs av följande förmågor: analytisk, kommunikativ, affärsinriktad, 

organisatorisk, social, human, personalinriktad, relationsskapande, nyfiken, positiv, 

drivande, uppgiftsinriktad, lojal, lyhörd, trygg och självsäker, noggranna, 

entusiasmerande, engagerad, stimulerande, medryckande, beslutsmässig och tydlig. 

 



 

 

 

 

Förslag till fortsatt forskning: Studien bygger på ett fåtal individer vilket medför att 

det statistiska underlaget inte är tillräckligt stort för att medge att några säkra 

slutsatser kan dras.  

 

Det vore intressant att göra en jämförelse mellan individer som enbart har 

internutbildning gentemot andra som har en mer omfattande utbildning, för att se 

om extern och relativt kostnadskrävande utbildning också ger berättigat resultat 

 

Uppsatsens bidrag: Utredningen har gett en insikt i hur chefer inom bankväsendet 

ser på ledarskap och tillämpar det i sitt dagliga arbete. 

 

Nyckelord: Ledarskap, ledaregenskaper, ledarbeteenden, chef, ledare, 

bankväsendet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT  

  

Title: Leadership in banking 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Dafina Hasani and Tony Stigsson 

 

Supervisor: Maria Fregidou-Malama 

 

Date: 2010 - 01 

 

Aim: Today, many question the senior leadership in banking; the issue is frequently 

debated in media and engages a lot of people. The aim of this assignment is to 

investigate, through qualitative interviews, what constitutes good leadership within 

banking and what qualities a good leader should have. 

 

Method: We have conducted a qualitative investigation by using five semi-

structured interviews with managers of different banks in Uppsala and Enköping. 

 

Result & Conclusions: The investigation shows that what constitutes good 

leadership in banking is: 

Personal knowledge and insight in running a businesslike bank with focus on the 

customer, 

Ability to see the whole picture and to formulate long term and profitable 

strategies, 

An efficient and driving leadership and competence to communicate, 

Ability to put together effective teams and create a well functioning organization, 

Ability to take initiative without unnecessary risks, 

Social competence and ability to create an adequate network, 

A humanistic and coaching way of working, 

Being a good example. 

 

The investigation also shows that the abilities expected in a good bank leader are: 

analytic, communicative, business minded, organisatoric, social, humane, personnel 

minded, connecting people, curious, positive, driving, task oriented, loyal, 

sensitive, confident, meticulous, stimulating, engaged, competent to make decisions 

and distinct. 

 

Suggestions for future research: The study is based on a small number of 

individuals which indicates that the statistic data is not large enough to allow any 

certain conclusions. 

 

It would be interesting to make a comparison between individuals who have only 

in-service training and individuals with more extensive education, to see if external 

training at relatively high cost gives adequate results. 

 

Contribution of the thesis: The investigation has given an insight in how 

managers in banking look at leadership and apply it in their daily work. 

 



 

 

 

 

Key words: Leadership, leader abilities, leader behaviours, manager, leader, 

banking. 
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1 INLEDNING 

1.1 Problemformulering 

Ledarskap och vad som konkretiserar en god ledare har diskuterats under lång tid. 

Många faktorer påverkar vad som kan betraktas som ett relevant ledarskap, t ex 

verksamhetens särdrag och individens förutsättningar, men även utvecklingen i 

samhället och olika generationers karaktärsdrag påverkar vad som anses vara ett gott 

ledarskap. Under senare tid har även kvinnligt och manligt ledarskap samt etik och 

moral dominerat medias rapportering i ämnet. I en artikel i DN publicerad den 14 mars 

2009 ber SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren bankens anställda och kunder 

om ursäkt. ”Det blev väldigt fel” säger hon om bankens bonusprogram som bland annat 

renderade henne själv en dusör. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Idag är det många som ifrågasätter ledarskapet i bankväsendet; frågan debatteras flitigt i 

media och engagerar många. Inte minst har frågan fått draghjälp av bankkrisen. Under 

rubriken ”Fler klagomål mot bankerna” skriver SvD: ”Klagomålen på bank- och 

finansinstitut sköt i höjden under 2009. Nordea är den storbank där klagomålen har ökat 

mest – de har nära nog dubblerats jämfört med 2008. ’Ett misslyckande’, säger Nordeas 

kundombudsman Karin Löfgren” i en artikel den 18 januari 2010. Därför är syftet med 

detta arbete att undersöka vilken uppfattning chefer inom bankverksamheten har om vad 

som karaktäriserar bra ledarskap och vilka egenskaper en skicklig ledare bör besitta 

inom bankväsendet.  

 

De frågeställningar som vi vill ha svar på i arbetet är; vad konstituerar gott ledarskap 
inom bankväsendet och vilka egenskaper bör en god ledare besitta? 

1.3 Litteratursökning 

Den relativt omfattande forskningen inom ämnesområdet ledarskap har medfört att det 

finns en mängd uppfattningar och falanger i ämnet och som en konsekvens av detta 

föreligger det ett omfattande skriftligt material. Vårt urval av litteratur bygger på den 

litteratur som vi har studerat vid tidigare kurser, tips från andra studier och relevant 

litteratur från bibliotek och internet. Vi har sökt efter lämplig kunskap i ämnet, bland 

annat genom att söka på orden bank och ledarskap, men i ärlighetens namn har gallring 

av litteraturen skett ad hoc och på intuition. 

1.4 Avgränsningar 

Det är inte enkelt att få kvalificerade chefer att ställa upp för en intervju då de är väldigt 

upptagna. Dessutom är det tidskrävande att såväl arrangera tid då intervjun kan 

genomföras som att genomföra desamma. Självklart hade arbetet vunnit på att intervjua 

så många som möjligt men för att hinna i mål, begränsade vi oss till en handfull 

personer. Vår ambition var att intervjua någon från Nordea, Svenska Handelsbanken 

(SHB), Skandinaviska Enskilda banken (SEB) och Swedbank. I samband med 

intervjuerna bytte den vi kontaktat från SEB befattning och då hans ersättare var helt ny 



 

 

 

 

i sin befattning valde vi att inte intervjua henne. Vi fick därför inte möjlighet att 

intervjua någon från SEB. 



 

 

 

 

1.5 Disposition 

 

Kapitel 1 Inledning 

 

Det första kapitlet ger, för den initierade läsaren, en beskrivning av vad ledarskap är och 

en bakgrund varför vi har valt att forska inom detta ämne. Vi motiverar vårt ämnesval, 

för en problemdiskussion, presenterar forskningsproblemet och redovisar syftet med 

arbetet, vilket tillsammans utgör utgångspunkten för denna undersökning. Läsaren 

finner även avgränsningar och definitioner i detta kapitel. 

 

Kapitel 2 Teori 

 

Här presenterar vi hur vetenskapen ser på ledarskap, inom ramen för den avgränsning vi 

har gjort.  

 

Kapitel 3 Metod      

  

Här beskriver och motiverar vi våra val av vetenskapliga metoder tillsammans med 
alternativa metoder. Vi har använt oss av ett hermeneutiskt synsätt, ett kvalitativt 

angreppssätt och en abduktiv ansats. Vi redogör för hur intervjuerna är genomförda 

samt alla fakta till referensramen respektive teorin. 

 

Kapitel 4 Empiri 

 

I detta kapitel behandlar och sammanfattar vi alla intervjuer. Vi sammanställer alla 

frågor och redovisar en generell uppfattning om hur cheferna ser på ledarskap och sin 

roll som ledare. Som stöd för denna samfällda uppfattning redovisar vi vad enskilda 

chefer har sagt. I den mån vi finner det nödvändigt eller lämpligt redovisar vi avvikelser 

från den allmänna uppfattningen. 

 

Kapitel 5 Analys 

 

Under denna rubrik analyserar och tolkar vi chefernas svar och undersöker hur de 

överensstämmer med teorierna. 

 

Kapitel 6 Slutsats 

 

Här presenterar vi våra slutsatser med utgångspunkt i problemfrågan. Slutsatserna 

grundas på analysen av det empiriska och teoretiska materialet som vi studerat. Vi ger 

även förslag till vidare forskning inom ämnet ledarskap.  

 

 

 



 

 

 

 

2 TEORI OCH REFERENSRAM 

2.1 Ledarskap 

Det finns ett brett spektrum av definitioner när det gäller ledarskap. Yukl (1989) påstår 

att av alla de definitioner som förts fram, tycks få ha något gemensamt utöver att det 

handlar om en påverkansprocess som äger rum i ett ojämlikt förhållande där ledaren 

utövar inflytande över sina underordnade. Yukl (s 253) definierar ledarskap så att det 

inkluderar att utöva inflytande över viktiga mål och strategier och efterlevnad över de 

påbud som skall uppnå målen, inflytande över gruppsammanhållning samt identifikation 

med och inflytande över organisationskulturen. Ledarskap är alltså en social process och 

en relation mellan en ledare och de som skall bli ledda. 

 

Traditionell ledarskapsforskning betonade det auktoritära ledarskapet medan den mer 

moderna forskningen tar fasta på empati och goda relationer i arbetsgruppen (Wolvén 

2000). 

 

Enligt Alvesson är ledarskap inte bara en ledare som agerar och en grupp underordnade 

som reagerar mekaniskt, utan en komplex social process där innebörden och 

tolkningarna av vad som sägs och görs är avgörande. Ledarskap är nära förknippade 

med kulturen och denna kontext omfattar såväl samhället som yrket, branschen och 

organisationen varvid förhållandet mellan ledaren och den underordnade skiljer sig 

inom alla dessa ramar (Alvesson 2005). 

 

Följaktligen har ledarskap inte lika innebörd och värderas olika för olika grupper. 

Alvesson och Ydén (2000) anser att då man studerar ledarskap bör detta ske genom en 

kombination av teoretiska idéer om ledarskap och sensitivt lyssnande på dem man vill 

förstå. De föreslår att teorin bör innehålla; ledarens handlande, sociala relationer mellan 

ledare och medarbetare, den organisationskulturella kontexten som ger scenen för 

ledarskapsrelationen samt hur medarbetarna tolkar och förhåller sig till ledarens 

handlande. 

 

Det informella ledarskapet är inte kopplat till ansvar, uppgifter eller mål utan kan 

appliceras på en medlem i en arbetsgrupp som har något högre status än övriga 

medlemmar, vilket gör att gruppen följer denne informelle ledare. En informell ledare 

utses implicit av gruppens arbetskamrater medan den formelle ledaren har en högre 

befattning som utses explicit av högre auktoritet inom organisationen. Det formella 

ledarskapet förutsätter att uppgifter skall lösas och att mål skall uppnås. Denne ledare är 

formellt utsedd till att ha underställd personal i organisationen (Lennér-Axelsson och 

Thylefors 1991). 

 

Många forskare föreslår att man gör en distinktion mellan chef och ledare. Chefer antas 

ha formell makt, använda sig av formella medel och syssla med konkreta saker, medan 

ledaren utövar inflytande genom människors hjärna, hjärtan och värderingar. Alvesson 

(2005) anser att detta specifika utslag av ledarskap – handlingar där denna typ av 

inflytande utövas - är relativt sällsynta och behöver en noggrann uttolkning för att 

förstås. Han anser att det är mer lämpligt att nedtona ledaren och det denne gör och fästa 

större vikt vid hur människor relaterar till och reagerar på chefens handlingar, eftersom 

det som åstadkommer effekter genom ledarskapet är mindre vad ledaren gör i sig än hur 

de underordnade uppfattar, uttolkar och reagerar på ledarens handlingar. Ett och samma 

chefsbeteende kan ses som ”kunnigt” och ”beslutsamt” i en organisation medan det 



 

 

 

 

betraktas som ”auktoritärt” och ”föråldrat” i en annan, vilket innebär att de 

underordnades känsla av legitimitet, tillit och motivation blir olika till följd av den 

innebörd de lägger i chefens agerande och ledarskapsstil. 

 

Bruzelius och Skärvad (2004) beskriver ledarskap som en social process och en relation 

mellan ledare och ledda. I regel gäller att en person utnämns till chef eller ledare. 

Ledarskap är emellertid något som måste förvärvas genom de resultat som uppnås eller 

den legitimitet som tilldelats från uppdragsgivare och medarbetare. Vid ett väl 

fungerande ledarskap växer medarbetarnas respekt, tillit och förtroende för ledaren, 

vilket får till följd att dennes auktoritet, legitimitet och ledarställning stärks. Omvänt 

urholkas ledarskapet om individen inte förmår leva upp till att betraktas som ledare, en 

position som man förtjänar. 

 

Att vara chef är en yrkesroll som innebär att en individ blir formellt utnämnd att ha 

underställd personal. Vidare utgör chefskap en formell position som utses av 

organisationens ledning. Syftet med en chefsbefattning är givetvis att chefen skall utöva 

ledarskap. Chefen har makt och ansvar att få sina underställda att nå önskade resultat. 

Chefskapet utgör den formella befattningsrollen medan ett ledarskap handlar om 

förmågan att ta tillvara sina medarbetares kompetens och tillsammans med dem 

utveckla att uppsatta mål nås så effektivt som möjligt. Ledarskapet kommer underifrån 

och är något som erövras eftersom det är medarbetarna som ger en person ledarskapet 

(Wolvén 2000). 

 

Eftersom makt kan definieras som att ha inflytande på andras beteende innebär 

ledarskap också att ha och utöva makt. French och Raven (1959) hävdar att denna 

maktutövning måste legitimeras och att den kan baseras på; belöningsmakt, t ex att 

ledaren förfogar över belöningar som lön, befordran, ledighet och andra förmåner. 

Bestraffningsmakt, såsom att ledaren har möjlighet att bestraffa genom reprimander, 

tilldelning av obehagliga arbetsuppgifter, löneavdrag, och ytterst ett avskedande. 

Positionsmakt, såsom att ledaren har makt genom sin formella position. Expertmakt, 

såsom att ledaren har makt genom sin kompetens och Karismatisk makt, såsom att 

ledaren har makt genom karisma. 

 

Yukl (1989) och House och Aditay (1997) gick igenom ett stort antal forskarartiklar om 

ledarskap och konstaterade att ordet kultur endast nämndes i förbigående vid enstaka 

tillfällen. 

De flesta studier av ledarskap fokuserar på hur en person som identifieras som ledare 

verkar, enskilt eller i samklang med sina medarbetare eller underordnade, då denne 

leder en organisation. I de flesta fall grundar sig dessa forskningsrapporter på studier av 

små grupper, varvid ledaren endast påverkar organisationskulturen marginellt. Höga 

chefer som leder hela eller omfattande delar av en stor organisation kan utöva ett mer 

eller mindre långtgående inflytande på kulturen i en organisation. Alvesson (2005) anser 

att alla chefer – vare sig de betraktas som ledare eller ej – påverkar kulturen inom den 

organisation de verkar på ett eller annat sätt, om än i olika utsträckning. Även starkt 

byråkratiska chefer och chefer som hänger sig till siffror, förstärker 

organisationskulturen genom sitt regel- och mätningsfokuserande sätt att leda och 

påverkar på så sätt tänkandet, känslor och värderingar inom organisationen. 

 

De flesta ledarskap är kulturdrivna i den bemärkelsen att gemensamma orienteringar 

och normer vägleder chefen om hur denne bör handla. En chef påverkas inte enbart av 



 

 

 

 

organisationens kultur utan även av branschmässiga, yrkesspecifika och samhälleliga 

kulturer. I ett kulturdrivet ledarskap kan en skicklig chef utöva ett betydande inflytande 

Samtidigt påstår Alvesson (2005) att chefers ledarskap (och i än högre grad informella 

ledares ledarskap) brukar begränsas avsevärt av att vara beroende av organisationens 

kulturella och ideologiska kontext. 

 

I de sammanhang där man kan se att ett ledarskap anses ha haft en stark inverkan på en 

omfattande kulturförändring omnämns ofta chefen som karismatisk. När en person 

tillskrivs karisma innebär det per definition att andra i hög grad är beredda att låta sig 

påverkas av personen ifråga. Alvesson (2005) anser att en så stark personlig påverkan 

inom affärslivet och i än högre grad inom offentlig förvaltning sannolikt är sällsynt. Han 

anser att för att förstå karisma så måste man ta hänsyn inte bara till den karismatiska 

superhjälten utan också till kontexten och de underordnades uppfattningar. 

 

Ahltorp (1989) framhåller att en chef bör vara ett gott föredöme och kunna agera som 

mentor genom att denne har förmåga att i dialog med sina medarbetare förmedla sina 

egna kunskaper och förmåga till dessa. Medarbetarna i en organisation handlar ofta inte 

efter vad som sägs utan efter hur chefer och andra betydelsefulla personer i en 

organisation själv agerar. Genom det goda exemplets makt har chefen möjlighet att 

skapa en god kultur inom organisationen. 

Idag ställs krav på att chefen är en god förebild och har hög moral. Samtidigt ställs krav 

på att chefer skall vara naturliga och öppna samt att de vågar fatta beslut, tar ställning 

och är aktiva. 

 

Bjerke (1989) betonar språkets betydelse i ledarskapet. Språk och tanke hänger ihop. 

Bjerke anser att våra handlingar inte bara styrs av våra intentioner, utan våra handlingar 

såväl som intentioner styrs av det språk vi använder. Symboler, språk, visioner och 

fokus ger en bättre förståelse av en företagsledning än vad någonsin en plan, ett diagram 

eller ett beslut kan göra. Han påstår att varje ögonblick är ett symboliskt ögonblick och 

att nonchalera detta förhållande som ledare är symboliskt. Huruvida chefen är 

tillgänglig eller ej, symboliseras bland annat av om hans dörr är öppen eller stängd. 

Vilka personer som utövar inflytande i ett företag kan utläsas ur vilka som inbjuds på 

beslutsmöten och vilka som inte inbjuds. Huruvida personalen är viktig eller ej kan 

utläsas av om chefen kommer på julfesten eller om han prioriterar annat. Begrepp som 

”management by walking around” och ”cultural management” visar på att ledare förstår 

språkets och symbolikens betydelse och utnyttjar detta som en metod. Vokabulären kan 

enligt Bjerke (2007) vara ett företags största tillgång men också dess största belastning. 

Genom att observera vilket språk som används i ett företag kan man bland annat utläsa 

hur företaget mår, vad som är prioriterat och vilken strategi de använder. Talas det om 

besparingar och oro eller produktivitet, tillväxt och avkastning eller engagemang, 

känslor, lust och kreativitet? 

 

Bruzelius och Skärvad (2004) hävdar att det kan finnas skäl att skilja mellan det 

effektiva ledarskapet och det goda ledarskapet. Det effektiva ledarskapet måste inriktas 

på av medarbetare och samhälle accepterade syften och mål för att också bli ett gott 

ledarskap. De påstår att ledarskapets viktigaste uppgifter alltså är att mobilisera och 

stimulera organisationens medarbetare att genom beslut och handling, individuellt eller 

gemensamt, agera så att organisationens mål uppnås. Därför måste ledaren ha goda 

kunskaper om individens motivation, gruppers sätt att fungera och 

organisationskulturens påverkan på individers beslut och handlingar. Samtidigt måste 



 

 

 

 

ledaren förstå och utgå ifrån verksamhetens krav och behov samt ha förmåga att fatta 

beslut, och då även om inte tillräcklig information föreligger. 

 

Ekman (2007) skriver om ledarskap ur medarbetarnas perspektiv och tar som 

utgångspunkt de som cheferna förväntas leda – medarbetarna. Hans forskning visar att 

de informella samtalen – småpratet – är alldeles avgörande för vad som faktiskt händer 

på en arbetsplats. Enligt honom är det småpratet som är nyckeln till ledarskapet och det 

går inte att frikoppla det informella samtalet från ledarskap i en modern organisation. 

Chefskap präglas enligt Ekman idag av mycket administration och lite ledarskap. 

Skillnaden mellan administration och ledarskap visar på två olika sätt som chefer kan 

arbeta på. Administration handlar om att planera/följa upp, skriva strategi- eller policy 

dokument, fördela ansvar och lösa problem. Aktiviteter som kan utföras på avstånd från 

medarbetarna. Ledarskap handlar om att skapa en känsla av sammanhållning i en 

organisation kring gemensamma värderingar. Ledarskap kräver närhet mellan chefer 

och medarbetare. 

 

Det moderna ledarskapet och kriteriet på en framgångsrik chef beskriver Ekman på 

följande sätt: Det är det informella samtalet som avgör hur människor tänker, handlar 

och fattar viktiga beslut. Det är i småpratet som de sociala relationerna och 

värderingarna som håller ihop organisationer bildas och utvecklas. Det är också där det 

bestäms vilket ledarskap som måste utövas, och om chefer tilldelas mandat att leda eller 

ej. Småpratet mellan människor är nyckeln till det moderna ledarskapet. Om chefer vill 

leda måste de delta i det informella samtalet och där erövra medarbetarnas förtroende. 

Småprat runt ett kaffebord är ofta viktigare än strategi-dokument och formella möten i 

arbetsrum. I vart fall om chefer vill utöva ledarskap fullt ut.  

2.2 Egenskapsbaserat ledarskap 

Under väldigt lång tid trodde egenskapsteoretikerna att ledarskap berodde på vissa 

personlighetsdrag och fysiska egenskaper. För att undersöka ledarskap studerade de 

olika demografiska egenskaper såsom ålder, kön, längd, vikt och etnicitet. Fram till 

1950-talet var ledarskapsforskningen i mångt och mycket inriktad på att identifiera vilka 

egenskaper en god ledare skulle ha. Forskningsresultaten var ofta motstridiga vilket 

innebar att denna forskningsinriktning nedtonades. Barker (1997) påstår att det inte är 

meningsfullt att identifiera olika egenskaper som står för gott ledarskap då det är att 

förenkla ett komplext område.  

 

Tidskriften Fortune (1999) presenterade dock en studie som visade på vilka egenskaper 

framgångsrika amerikanska företagare påstods ha. De visade sig vara integritet, mognad 

och energi som en bas för framgångsrikt ledarskap. Affärssinne och affärskänsla för att 

förstå affärerna, dess drivkrafter och hur de påverkas. Förmåga att leda och coacha 

andra och en medarbetarorientering. Organisationsförmåga, intellektuell kapacitet och 

nyfikenhet. God bedömningsförmåga, stark vilja att uppnå resultat och vilja att 

utvecklas och omvandla kunskaper till praktisk handling. 

 

Collins (2001) genomförde en omfattande studie av extremt framgångsrika företag i 

USA där just ledaregenskaper påstods utgöra en viktig förklaringsfaktor. 

Företagsledarna i dessa företag visade sig vara ganska okända. De kännetecknades alla 

av ödmjukhet och stark vilja. De skröt inte, agerade ofta tyst, var lugna, hade fasta 

principer och var sällan karismatiska. De kanaliserade sina egna ambitioner i 

verksamheten och framhöll sina medarbetare eller andra faktorer som förklaringar till 



 

 

 

 

företagets framgångar. De hade en stark ambition att nå goda resultat, såg till att 

företaget var i en ständig omvandlingsprocess och drev verksamheten stadigt mot 

uppställda mål. 

 

Viktigt för en organisation är att chefer och medarbetare är flexibla och att de snabbt 

kan anpassa mål, verksamhet och organisation efter marknaden och kundens krav, men 

också att de har förmåga att se in i framtiden och utveckla nya produkter, tjänster eller 

processer. 

Ett sätt att möta detta är att chefen har god förmåga att bygga nya team och att rekrytera 

kompetenta medarbetare vilket krävs för att nå uppsatta mål. För att lyckas med det 

måste chefen besitta god social kompetens och ha en förmåga att se medarbetarnas 

starka och svaga sidor. Chefen måste kunna förutse hur individerna samarbetar och 

komponera team så att de olika personligheterna kommer till sin rätt och kompletterar 

varandra, varigenom ett väl fungerande team kan skapas. Genom att efterhand skapa 

nya projekt anpassas organisationen efter behov och efterfrågan (Ahltorp 1998). 

 

En viktig förmåga hos en god ledare är att skapa eller ha tillgång till användbara 

nätverk. Det finns en mångfald av nätverk inom företagsvärlden. Shaw och Conway 

(2000) pekar på fem kategorier av nätverk som en chef kan vara uppkopplad till: 

vetenskapliga och tekniska nätverk, professionella nätverk, användarnätverk, 

vänskapsnätverk och rekreationsnätverk.  

Krackhardt och Hanson (1993) indelar nätverken i sådana som innehåller råd, de som 

innehåller tillit och de som innehåller kommunikation. 

 

Ständigt lärande och förmåga till förnyelse är viktigt för en organisation. Enligt Senge 

(1990) finns lärande organisationer där människor kontinuerligt expanderar sin 

kapacitet till att skapa de resultat de verkligen vill ha, där nya och expansiva 

tankemönster fostras, där kollektiva aspirationer släpps fria och där människor 

kontinuerligt lär sig att lära tillsammans. 

En del personer är transformativa ledare d v s har lättare att få med sig sin personal i en 

inlärningsprocess än andra. Tichy och Devanna (1986) beskriver några egenskaper hos 

transformativa ledare och hävdar att de identifierar sig själva som förändringsagenter, 

de når bestående förändringar och transformerar den organisation de har att ta ansvar 

för. De är modiga individer som har förmåga att ta ställning, ta risker och förmåga att 

stå emot status quo med organisationens bästa som rättesnöre. De tror på människor. 

Trots att de har makt och är mäktiga är de lyhörda för andra och möjliggör för dessa att 

delta i organisationens utveckling. De är värdedrivna, har förmåga att artikulera 

nyckelvärderingar och visar genom eget handlande att deras beteende överensstämmer 

med deras värdepositioner. De lär hela livet, har förmåga att tala om sina misstag och 

ser inte andras tillkortakommanden som misslyckanden utan som lärtillfällen. De har 

förmåga att hantera komplexitet, mångtydighet och osäkerhet samt är visionärer. 

 

Enligt House, Shane och Herold (1996) är skillnaden mellan dem som utvecklas till 

framstående ledare och de som inte gör det att de förstnämnda besitter; hederlighet, 

integritet och en förmåga att motivera människor mot gemensamma mål. Andra 

väsentliga egenskaper är tillit till sin egen förmåga samt intelligens, affärssinne, 

kreativitet och förmåga att anpassa sig till en ständigt föränderlig miljö. Många tror att 

ledare är födda med särskilda egenskaper som icke ledare saknar men i verkligheten 

finns det få belägg för detta (Clegg 2005). 

 



 

 

 

 

Under 1960 och 1970-talet påbörjades individorienterade studier som övergripande 

syftade till att undersöka huru vida kvinnor kunde vara chefer. Studiernas resultat visade 

att kvinnor verkade vara lika män som chefer om ”än med vissa brister”. Bristerna 

kunde vara deras biologiska egenskaper som kvinnor eller att de hade blivit felaktiga 

socialiserade, det vill säga att de bar omkring på inlärda brister (Wahl 1997). 

 

I Kanters teori (Kanter 1977) är utgångspunkten att kvinnor inte är olika män som 

chefer, snarare kan de uppfattas som annorlunda på grund av sin position i 

organisationen. Under 1980 talet kom ändå forskare att ställa frågan om kvinnors 

olikhet som chefer. Frågor man ville ha svar på var varför kvinnor gjorde karriär på 

samma sätt som män, varför kvinnor inte blev chefer och varför kvinnor hade andra 

arbetsuppgifter. Grundantagandet för denna teori var att alla kvinnor (och på 

motsvarande sätt alla män) hade gemensamma erfarenheter av vad det innebar att vara 

kvinna (man) med allt vad det medförde, från att föda barn och att ta hand om andra till 

exempelvis synen på pacifism. Ett exempel på ett sådant synsätt representerar Ferguson 

(1984) som kritiserade organisationens byråkratiska ideal utifrån att kvinnors 

annorlunda erfarenheter skulle kunna leda till andra former för organisering. 

 

Tanken är att kvinnor är olika män som chefer behandlas i så kallad WIM- Little nature 

(woman -in-management). Denna litteratur är främst populärvetenskaplig och 

kännetecknas av att den framhäver kvinnors annorlunda ledarskap och ledarstil. Till 

exempel framhålls olikheten mellan könen som ett ideal, något som resulterar i att 

kvinnor är och ska tillåtas vara annorlunda som ledare. De populära böckerna beskriver 

stora skillnader mellan mäns och kvinnors ledarstil. Medan mäns ledarstil präglas av 

konkurrens, kontroll, känslolöshet, analytisk förmåga och hierarkiskt tänkande så står 

kvinnors ledarstil för demokrati, relationer och samarbete (Colwill 1995). 

 

Den kvinnliga ledarstilen kompletterar alltså den manliga, samtidigt som den vidhåller 

en traditionell bild av kvinnan, vilket kan förklaras med att kvinnors handlande kan 

anses som en orsak till att de inte blir ledare. Med WIM försöker man förbättra kvinnors 

villkor inom de redan existerande villkoren för organisering, för att därigenom uppnå 

jämställdhet genom att fler kvinnor kan nå höga positioner. Samtidigt ses både kvinnor 

och män som fasta essentialistiska kategorier (Aaltio och Mills 2002). 

 

Förväntningar på att kvinnor i chefspositioner ska vara annorlunda än män ger dock 

upphov till två konsekvenser. För det första begränsas kvinnors ledarskap på grund av 

att de anses främst ha intresse av kommunikation, intuition, känslor och relationer, och 

för det andra begränsas handlingsfriheten för kvinnor då organisationerna saknar 

praktisk erfarenhet av kvinnor som chefer (Wahl 1992). 

 

Litteraturen som framför att kvinnor är annorlunda som ledare ökade under 1990-talet 

och stora delar av den försöker fortfarande på 1990 talet, sarkastiskt uttryckt, att visa att 

kvinnor också är människor. Efterfrågan på kvinnliga chefer kan också kopplas till 

1990-talets trend att efterlysa normativa former för kontroll, på bekostnad av de 

rationella. Exempel på normativa former för kontroll är, adhocrati, företagskultur, 

flexibla former, decentralisering, kvalitet, innovation, maktspridning och närverk (Calas 

och Smircich 1996). 



 

 

 

 

2.3 Beteendebaserat ledarskap 

Andra forskare studerade ledares beteendemönster, d v s olika sätt att utöva ledarskap 

på för att kartlägga olika ledarstilar. Nedan visar vi på några exempel på forskning inom 

det beteendebaserade ledarskapsområdet. 

 

Individinriktat ledarskap inriktas mot att skapa respekt, värme, vänskap och 

förtroendefulla relationer. Uppgiftsinriktat ledarskap koncentrerar sig på hur en uppgift 

skall utföras varvid samspelet mellan medarbetarna utformas så att organisationen blir 

så effektivitet som möjligt.  

En individ är oftast inte antingen eller utan kombinerar dessa inriktningar och bildar en 

egen stil som kan variera beroende på uppgift och medarbetare (Bruzelius och Skärvad 

2004). 

 

Den auktoritära ledarstilen innebär att ledaren berättar för sina anställda vad de ska göra 

och hur han/hon vill ha det utfört, utan att lyssna på sina medarbetare. I en situation där 

all information är känd för att lösa problemet, kort tid står till förfogande och 

medarbetare är väl motiverade, kan denna stil vara lämplig. Att vråla och skrika, 

använda nedsättande språk, hota och i allmänhet missbruka sin makt är inte ett prov på 
den auktoritära ledarstilen, utan snarade en oprofessionell stil som kallas ”att köra över 

andra människor”. Den auktoritära ledarstilen bör normalt endast användas i sällsynta 

fall (Wilson 2008). 

 

Det demokratiska eller flexibla ledarskapet innebär att ledaren inklusive en eller flera 

medarbetare är delaktiga i beslutsprocessen, men ledaren upprätthåller likväl det slutliga 

beslutsfattandet. Den här ledarstilen är inte ett tecken på svaghet, utan det är ett tecken 

på styrka som medarbetarna uppskattar. Förfarandet används normalt när viss 

information och kunskaper finns hos ledaren respektive hos medarbetarna. En ledare 

förväntas inte veta allt, genom att motivera och uppmuntra de underställda kommer 

dessa att utvecklas och ta ansvar. Ett klokt utnyttjande av alla resurser leder i regel till 

ett bra resultat (Wilson 2008).  

 

Douglas McGregor (1960) konstaterade att ett auktoritärt respektive ett demokratiskt 

och delegerat ledarskap baserades på vissa grundantaganden. En ledare som tänker och 

agerar enligt den auktoritära stilen, antar att arbete varken är naturligt eller tilltalande, 

att en medarbetare/underlydande måste tvingas till arbete och att en 

medarbetare/underlydande inte vill tänka eller ta ansvar. En ledare som tänker och 

agerar enligt den demokratiska stilen antar att arbete i sig vare sig är tilltalande eller 

frånstötande och att varje individ har en egen attityd till detta baserat på sin erfarenhet 

och utgår ifrån att individen vill ta ansvar eftersom det gör arbetet mer meningsfullt. 

Den demokratiske ledaren förutsätter att den auktoritära metoden är en metod, men inte 

den enda som står tillbuds för att uppnå ett effektivt resultat. Resultat måste mätas, såväl 

på kort som på lång sikt. Douglas McGregor påstår att en individ kan välja mål och 

handla på olika sätt för att uppnå dem. Självmotivation utan påverkan utifrån är starkare 

och mer varaktigt än den motivation en organisationsledning kan frambringa. 

Ledarskapets uppgift är enligt McGregor att förena den enskildes mål med 

organisationens mål. 

 



 

 

 

 

Den coachande eller stödjande ledarstilen är vanligen förekommande inom 

idrottsvärlden där ledaren har till uppgift att träna och motivera idrottsutövaren till att 

uppnå och helst överträffa sina mål. Enligt Whitmore (1993) ger en coachande ledarstil 

en högre produktivitet då det bästa hos varje individ lyfts fram. Coachen måste ha 

insikter om vad som krävs för uppgiften, den egna organisationen, konkurrenterna och 

omvärlden. Han måste ha tålamod, vara objektiv, ha en förmåga att kommunicera och 

vara mottaglig för idéer. Coachen måste även ha förståelse för dem som coachas och se 

till att de är självständiga, motiverade och engagerade i uppgiften. Viljans styrka och en 

förmåga att skapa förutsättningar att vara bäst när det gäller, är många gånger avgörande 

för resultatet. Whitmore (1993) anser att ledarstilen främjar kreativitet och flexibilitet i 

organisationen, att medarbetarnas kunskaper utnyttjas bättre, att livskvaliteten på 

arbetsplatsen blir högre och att organisationen snabbare når sina mål. 

 

Det situationsanpassade ledarskapet är att välja rätt ledarskap i en given situation. Enligt 

Bruzelius och Skärvad (2004) är valet beroende av egenskaper hos chefen såväl som 

medarbetaren där deras respektive kompetens, personlighet och drivkrafter spelar in. 

Även sammanhanget såsom uppgiftens natur, traditioner, normer och värderingar i 

organisationen spelar en roll. Är ledaren kontrollorienterad har han försmak för ett 

chefsorienterat ledarskap och om organisationen befinner sig i en kris kan detta 

motiveras av omständigheterna. Samtidigt kan ett medarbetarorienterat ledarskap 

motiveras av att medarbetarna har god kompetens, rätt motivation och fokus på målet. 

 

Maccoby (1976) studerade först fyra men senare ytterligare en ledarstil (1982) med 

utgångspunkt i vad som motiverade ledaren. Han fann följande fem ledarstilar; 

Hantverkaren som motiveras av att producera, att få något gjort. Djungelkrigaren som är 

ute efter makt. Organisationsmänniskan som vill tillhöra en stor och mäktig och 

skyddande organisation. Spelaren som är riskvillig och ständigt på jakt efter utmaningar 

och nya idéer och som motiveras av viljan att vinna. Slutligen Utvecklaren som 

utvecklar såväl nya produkter, marknader, teknologier som mänskliga resurser. Enligt 

Maccoby (1982) var Utvecklaren den enda ledartyp som förmådde klara av problem 

vars lösning krävde svåra beslut, dynamisk utveckling och betydande förändring. I sina 

drag var denne flexibel men ändå principfast, rådslog men var samtidigt beslutsstark, 

positiv till medbestämmande men ändå övertygande och övertalande samt självkritisk 

men ändå säker på sig själv. 

 

Goleman (2000) betonar flexibiliteten i ledarskapet och efter att ha genomfört en 

omfattande global studie konstaterade han att det finns sex ledarstilar; Det tvingande, 

som passar i kriser och för att hantera personalproblem. Det auktoritativa, som är 

lämplig när en ny vision skall lanseras eller då verksamheten skall ominriktas. Det 

empatiska och deltagande, som lämpar sig när man skall motivera medarbetare som 

jobbar under hård stress eller för att hela en organisation. Det demokratiska, som passar 

för att uppnå konsensus och för att stimulera värdeskapande insatser. Det pådrivande, 

som passar då man vill få snabba resultat från ett team och slutligen det coachande då 

man vill förbättra medarbetarnas prestationsförmåga och viljestyrka. Enligt Goleman 

har alla ledarstilar utom det pådrivande och det tvingande i allmänhet en positiv 

påverkan på arbetsklimat och prestationer. Det tvingande och det pådrivande 

ledarskapet kan om det används i fel situation, förstöra arbetsklimatet, minska 

organisationens flexibilitet och reducera medarbetarnas engagemang. 



 

 

 

 

2.4 Styrning 

Mintzberg (1983) urskiljer sex grundläggande sätt att styra och samordna arbetet i en 

organisation; ömsesidig anpassning genom direkt eller ömsesidig kommunikation på ett 

informellt sätt, direktstyrning, standardisering av arbetsprocesser, standardisering av 

output, standardisering av kunskaper och färdigheter, standardisering av normer. 

 

Bruzelius och Skärvad (2004) redogör vidare för andra sätt att styra; målstyrning d v s 

att ange vad som skall uppnås och med vilka resurser, handlingsstyrning d v s att direkt 

ingripa i medarbetarnas handling, respektive självstyrning d v s att medarbetarna agerar 

på ett sätt som är bäst för organisationen. 

 

Ledarens uppgift är att styra organisationen mot dess mål. För att kunna genomföra det 

måste han eller hon skapa sig en uppfattning om vad organisationen vill befinna sig i 

framtiden. Ledaren måste alltså formulera en vision. För att visionen ska fungera krävs 

det att den är realistiskt, trovärdig och beskriver en attraktiv framtid för organisationen. 

Den framtida situationen skall vara bättre än den nuvarande. Visionen måste också 

kunna anpassas efter tiden och efter den utveckling som sker inom och utanför 

organisationen. Att visionen är ett viktigt redskap i ett framgångsrikt ledarskap är inte 
självklart för alla. För att förstå varför visionen är av stor betydelse måste man gå till 

botten med varför människor bildar och engagerar sig i organisationer. En verksamhet 

består av en grupp människor som vill uppnå en gemensam uppgift, men som även 

arbetar med en förväntan på att bli belönad för sina prestationer. Belöningar kan vara 

allt från ekonomiska till psykiska incitament som exempelvis självkänsla, status och 

känslan att utföra något meningsfullt. Det är inte bara människor inom verksamheten 

som är ute efter belöningar, utan även organisationen i sig söker belöningar som vinst, 

tillväxt, prestige och makt (Bennis och Nanus 1986). 

 

Bruzelius och Skärvad (2004) presenterar ”affärsidésynsättet” som samspelet mellan de 

produkter och tjänster som en organisation erbjuder, det värde detta erbjudande skapar 

för kunden, samt de resurser organisationen utnyttjar för att klara detta. I en 

organisation med framgångsrik affärsidé finns överensstämmelse mellan kundernas 

behov, organisationens erbjudande och organisationens kompetens och resurser. Den 

som skall leda eller utforma en organisation måste själv förstå affärsidén. En bra chef 

måste i enlighet med detta synsätt ha god förmåga att skapa goda kundkontakter och 

kunna hushålla med tilldelade resurser. Denne chef måste ha förmåga att få 

organisationen att göra rätt saker d v s tillhandahålla produkter och tjänster som skapar 

värde för kunden samt att göra saker på rätt sätt d v s utnyttja organisationens egna och 

andras resurser på bästa sätt för att tillhandahålla bra produkter och tjänster. Chefen 

måste ha god förmåga att anpassa och förbättra organisationens inre och yttre 

effektivitet (kundvärdet) genom affärsidéns livscykels olika faser. Chefen måste ha 

förmåga att upprätthålla kostnadseffektivitet och hög produktivitet, att hushålla med 

resurserna och att vara förändringseffektiv genom att utveckla och anpassa affärsidén, 

kompetens och förmåga, organisation och processer, i enlighet med kundens krav eller 

kommande behov. Till syvende och sist avgörs en chefs förmåga genom att mäta 

huruvida företaget är lönsamt eller ej. 

 

 



 

 

 

 

2.5 Referensram 

Här sammanfattar vi de valda teorierna, för att få en närmare inblick på vilka teorier 

som är relevanta för analysen. 

 

Det finns ett brett spektrum av definitioner när det gäller ledarskap och av alla de 

definitioner som förts fram, tycks få ha något gemensamt utöver att det handlar om en 

påverkansprocess som äger rum i ett ojämlikt förhållande där ledaren utövar inflytande 

över sina underordnade. Ett och samma chefsbeteende kan ses som ”kunnigt” och 

”beslutsamt” i en organisation medan det betraktas som ”auktoritärt” och ”föråldrat” i 

en annan, vilket är följden av hur medarbetarna uppfattar chefens agerande och 

ledarskapsstil. 

 

Många forskare föreslår att man gör en distinktion mellan chef och ledare. Chefer antas 

ha formell makt, använda sig av formella medel och syssla med konkreta saker, medan 

ledaren utövar inflytande. Ledarskapet kommer underifrån och är något som erövras 

eftersom det är medarbetarna legitimerar ledarskapet. 

 

Eftersom makt kan definieras som att ha inflytande på andras beteende innebär 
ledarskap också att ha och utöva makt. 

 

Fram till 1950-talet var ledarskapsforskningen i mångt och mycket inriktad på att 

identifiera vilka egenskaper en god ledare skulle ha. I en omfattande studie av extremt 

framgångsrika företag i USA påstods ledaregenskaper utgöra en viktig 

förklaringsfaktor. Andra forskare studerade ledares beteendemönster, d v s olika sätt att 

utöva ledarskap på för att kartlägga olika ledarstilar. Vi har valt att belysa det 

uppgiftsinriktade ledarskapet kontra det individinriktade, den auktoritära kontra det 

demokratiska, det coachande och det situationsanpassade ledarskapet. 

 

Ledarens uppgift är att styra organisationen och vi har presenterat varierande synsätt på 

hur verksamheten kan styras varvid vi har valt att betona fördelarna med målstyrning. 

 

Forskning rörande kvinnor och ledarskap har också gått från att vara individorienterad 

till att studera huruvida kvinnor är annorlunda som chefer än män och att om så är fallet 

försöka förklara varför kvinnor har ett annorlunda ledarskap. Vi har valt att belysa 

teorier som hävdar att ledarskap är individuellt och beroende av kontexten såväl som 

teorier som påstår att det finns skillnader mellan könen vad avser ledarskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3 METOD 

3.1 Urval och tillvägagångssätt 

Urvalet av respondenter till de empirigrundande intervjuerna har gjorts utifrån att de 

innehar eller har haft chefsbefattningar och är insatta i bankverksamheten. Valet av 

intervjupersonerna har gjorts dels med deras erfarenhet som grund dels utifrån att de är 

aktiva där vi själva bor. 

 

Vi har medvetet valt kvinnliga och manliga chefer och strävan har varit att hitta chefer i 

varierande ålder. Vår avsikt var att intervjua chefer från de fyra största bankerna, men p 

g a chefsbyte under hösten fick vi inte möjlighet att intervjua någon chef från SEB. 

Istället valde vi en chef från en fristående sparbank samt en fd bankchef och erfaren 

ledare varigenom vi i möjligaste mån skapat möjligheter att jämföra ledarskapet mellan 

olika individer, inom olika företag och på olika orter. 

 

Genom att göra personliga intervjuer har vår målsättning varit att bilda oss en 

uppfattning om personen bakom chefskapet, dennes känslor och reaktioner. Strävan har 

också varit att få ett samspel mellan den som intervjuar och den som svarar och att låta 

den tillfrågade berätta öppet och fritt, utan allt för ledande frågor. 

 

Utifrån den litteratur vi har studerat har vi ställt samman ett antal frågor för att få en så 

bred bild av individerna och deras uppfattning som möjligt, se bilaga 1. Frågorna 

avhandlar den bank individen jobbar inom, personen, ledaregenskaper, ledarbeteenden, 

nätverk, strategi, företagskultur, organisation, personal, moral och etik samt resultat. Vi 

har även ställt frågor för att kunna klargöra om det föreligger någon skillnad mellan 

könen. Frågorna är valda med omsorg och i hopp om att kunna göra jämförelser mellan 

individerna och de teorier som finns. När vi gör analysen har vi fokuserat på ett antal 

frågor och ämnesområden som bäst belyser frågeställningen och leder oss till dragna 

slutsatser. 

3.2 Källkritik 

Vi har använt oss av primära källor i form av våra transkriberade intervjuer samt 

litteratur enligt referenslista. 

3.3 Reliabilitet 

Reliabilitet syftar på hur tillförlitliga de utförda mätningarna är och med hög reliabilitet 

avses att oberoende mätningar ska ge samma resultat oavsett när undersökningen 

genomförs och oavsett vilket urval som gjorts (Halvorsen 1992). För att uppnå en hög 

reliabilitet bör dessutom metoden eller angreppssättet vara oberoende av undersökaren. 

Reliabilitet är främst ett problem vid tolkande utredningar såsom denna (Eriksson 

2004). 

 

Våra semistrukturerade intervjuer genomfördes med Annika Hellström (AH), Maria 

Bouveng (MB), Hans Norell (HN), Göran Hedman (GH) och Ulla Reuterskiöld (UR). 

Intervjuar- och respondent effekter undveks i möjligaste mån genom att vi två som 

intervjuade var väl förberedda och pålästa om verksamheten. Vi valde att spela in 

intervjuerna då vi ansåg att fördelarna var större än nackdelarna med detta 

tillvägagångssätt. Efter intervjuerna skrev vi ner vad respektive person har sagt, vilket 

redovisas i bilaga 2. I kapitel 4 gör vi utdrag ur respektive intervju i tillämpliga delar, 

som stöd för våra uppfattningar och våra generaliseringar. 



 

 

 

 

För att respondenterna skulle känns sig trygga valdes i samråd med dessa, att intervjun 

skulle äga rum på deras arbetsplats. 

3.4 Validitet 

Validitet innebär att undersökningens datainsamling har giltighet och relevans som 

överstämmer med undersökningens syfte. Med detta menas att mäta det man har haft i 

avsikt att mäta. För att säkerställa validiteten i en kvalitativ intervju kan insatta personer 

bedöma frågorna s.k triangulering. Detta är viktigt för att intervjuerna skall fånga det 

som svarar mot arbetets syfte (Saunders 2000). 

 

Anledningen till att vi valde att göra djupintervjuer med ovanstående personer, beror på 

att de är väl initierade i yrket och besitter goda kunskaper. Genom att vi har spelat in 

intervjuerna på band finns anledning att påstå att vi säkerställt att frågorna besvarats. 

3.5 Datainsamling 

Data är det material som samlas in och används vid granskning och uttydning av 

verkligheten. Hur data samlas in beror på arbetets syfte. Det finns två typer av data som 

används för att få svar på våra undersökningsfrågor, nämligen primärdata och 

sekundärdata (Saunders 2000). 

3.6 Primärdata och sekundärdata 

Primärdata innebär att använda sig av data som "forskarna", d v s vi, har samlat in i 

enlighet med undersökningens syfte. Insamlingen av primärdata kan ske på flera olika 

sätt, t ex genom enkätundersökning, personliga intervjuer osv. Intervjuerna kan vara av 

strukturerad eller semistrukturerad art (Saunders 2000). 

 

Sekundärdata är sådana data som från början tagits fram för ett annat ändamål än den 

aktuella studien (Halvorsen 1992). 

 

I denna studie utgör de personliga semistrukturerade intervjuerna primärdata. Vad som 

kännetecknar en semistrukturerad intervju är att vi har ställt upp ett antal teman och 

frågor som vi vill ha svar på. Fördelarna med en personlig intervju är att det ger 

möjlighet att ställa många öppna frågor. Nackdelar är risk för intervjueffekt samt att det 

är dyrt och tar lång tid (Saunders 2000).  

3.7 Intervju 

De intervjuade informerades i förväg om att vi skulle spela in vad som sades. 

Anledningen till att vi valde att spela in intervjuerna var att säkerställa att 

intervjupersonernas utsagor fångades upp i sin helhet. Vi ville inte begränsa oss i att 

skriva ned allt för hand då det är tidskrävande och försvårar samspelet och dialogen 

mellan den som intervjuar och den som intervjuas. Fördelarna med att spela in 

intervjuerna är att ljudfilerna kan återspelas och transkriberingen kan förfinas. Det är 

enkelt att återgå till ljudfilen och lyssna igenom vad intervjupersonerna uttrycker i 

samband med en viss fråga och det begränsar oss inte till vad vi minns eller till våra 

anteckningar. 

 

Det finns alltid en risk för en viss skevhet i intervjusvaren, så kallade respons eller 

intervjueffekter. Därför är det viktigt att den som intervjuar är medveten om de faktorer 

som kan påverka respondentens svar. Den som intervjuar kan t ex omedvetet eller 

medvetet påverka hur respondenten svarar. Det kan också finnas en stark vilja hos 



 

 

 

 

respondenten att vara intervjuaren till lags. Om det uppstår en motsättning mellan 

intervjuaren och respondenten kan även detta medföra att svaren inte motsvarar 

respondentens verkliga uppfattning. Om olika personer utför intervjuerna kan 

allvarligare former av skevhet upptäckas när intervjusvaren jämförs. Om en och samma 

person utför alla intervjuer kan det medföra att en sådan skevhet blir omedveten (Bell 

1995).  

 

Många människor kan besväras av inspelning, men de personer vi intervjuade var vana 

att uppträda i offentliga sammanhang och begränsades enligt vår bedömning inte av det. 

 

För att minska risken för att vi skulle styra respondentens svar, använde vi oss av frågor 

som vi definierat i förhand och ställde samma frågor till alla i en bestämd ordning.  

Respondenterna fick ut frågeformuläret och kunde själva se frågorna. Vi lät 

respondenterna tala fritt och löpande och avbröt bara då följdfrågor erfordrades eller då 

det krävdes en djupare förklaring. Genom att vi hade ögonkontakt med de intervjuade 

kunde vi faktiskt se hur respondenten reagerade på varje fråga. 

3.8 Dataanalys 

Efter det att intervjuerna genomförts gjordes en transkribering av intervjuerna. 
Materialet analyserades därefter och de intervjuades svar jämfördes för att finna likheter 

respektive skillnader i deras uppfattningar om ledarskap. Respektive chefs svar 

kopplades därefter till de teorier och begrepp som beskrivs i litteraturen. Vi ställde 

många frågor inom områdena; ledaregenskaper, ledarbeteenden, nätverk, strategi, mål 

och visioner, företagskultur, organisation, personal, moral och etik, och resultat för att 

få en bred uppfattning om chefernas ledarbeteenden och ledaregenskaper, vilka finns 

redovisade i bilaga 1 och 2. I vårt arbete har vi fokuserat på ledaregenskaper och 

ledarbeteenden och utelämnat de områden och svar som vi inte ansett relevanta.  

3.9 Kvalitativ/kvantitativ studie 

I metodteori, särskilt inom socialvetenskaperna, skiljer man ofta mellan kvantitativ 

metodteori och kvalitativ metodteori. Den förstnämnda innehåller insamling av fakta 

som sedan analyseras med statistiska metoder, medan den senare innebär till exempel 

djupintervjuer eller deltagande observation (Johansson 2008). Som beskrivits ovan har 

vi använt oss av kvalitativ metodteori. 
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4 EMPIRI 

4.1 Presentation av intervjupersonerna och respektive företag. 

Hans Norell(HN) är 51 år och chef vid SHB Enköpingskontoret.  SHB är en platt 

organisation med VD, 7 regionkontor varunder lokalkontoren lyder. Enköpingskontoret 

leds som ett eget företag och HN har mandat att bestämma över allt kontoret gör men är 

begränsad av en utlåningsram. Kontakten med högre chef är sporadisk. 

HN är resultatansvarig gentemot regionchefen. HN beskriver sin arbetsuppgift som att 

leda personalen och utveckla verksamheten. HN har en gymnasial ekonomisk utbildning 

och en omfattande internutbildning inom banken. Han har jobbat inom banken i över 30 

år och har haft 12 olika befattningar. Sedan 1984 har han varit chef. HN främsta motiv 

till att bli chef är att få vara med och påverka verksamheten så väl som sin egen 

arbetssituation. Han tycker om att stå i centrum. HN svaga sidor som chef är att han 

ibland tänker mer på hur medarbetarna mår än på företagets bästa. HN starka sidor är 

förmågan att skapa bra sammanhållning, sätta ihop fungerande team och få med sig sina 

medarbetare. HN vill att medarbetarna ska se på honom som en person som de kan lita 

på och som skapar trygghet, en person som låter personalen jobba självständigt och 

under ansvar. HN har en praktisk och en teoretisk ledarutbildning och anser att det är 

oerhört viktigt med utbildning. HN har ingen utpekad mentor eller coach men ett 

nätverk med personer han ringer till när han har problem, bl a till en tidigare chef som 

han ser upp till. HN upplever det som ensamt i chefsrollen. 

  

Ulla Reuterskiöld (UR) är 66 år och har tidigare varit chef vid SHB 

Enköpingskontoret. Idag är hon chef för NyföretagarCentrum och ledamot i ett antal 

styrelser samt personlig coach. UR har varit bankdirektör i 20 år. UR började som 

kassörska och har avancerat till olika chefs-befattningar i banken. UR har genomgått en 

omfattande internutbildning samt managementutbildning vid IFL (Handelshögskolan) 

och LMI (Leadership Management International). UR anser att ledarskapsutbildning är 

mycket viktigt. 

UR hävdar att hon hade turen att bli chef. Hon genomförde en kurs tillsammans med en 

kontorschef som sedermera blev regionchef, vilken rekryterade henne till en 

kontorschefbefattning. UR svaga sidor är att hon anser sig vara ostrukturerad, impulsiv 

och fattar beslut på känsla. Hennes styrka är att hon är duktig på att ge beröm, 

prestigelös, positiv, har god förmåga att rekrytera kompetenta medarbetare, har god 

intuition och förmåga att se helheten, samt god personalbehandling. UR vill att 

medarbetarna skall se på henne som en person som stötar medarbetarna, som ger tydliga 

besked och som skapar trygghet. UR har ingen mentor men anser att det är viktigt att ha 

någon som företräder och beskyddar en högre upp i organisationen. UR har ett stort 

nätverk. 

 

Göran Hedman (GH) är 56 år och är VD för Sparbanken i Enköping. 

Ledningsfunktionen består av styrelse, VD, stabs- och kontors chefer. Banken är en 

fristående sparbank som driver verksamhet på flera platser i regionen. GH arbetar efter 

en av styrelsen utarbetad formell instruktion och ansvarar för den operativa 

verksamheten. GH anser att hans huvuduppgift är att vara coach, att vara ute i 

verksamheten och stötta kontorschefer och personal. GH har ekonomisk utbildning på 

gymnasienivå och började från grunden med enkla ärenden vid ett kontor. GH har 

därefter haft ett antal kontors- och regionchef befattningar innan han blev VD för 8 år 

sen. GH blev chef för att få en möjlighet att påverka verksamheten och sin egen 

utveckling, men även monetära drivkrafter har haft en betydelse. GH starka sidor är att 



 

 

 

 

han är tydlig och har god människokännedom, GH tycker om människor, tycker om att 

uppträda och är en väldigt utåtriktad person. GH har en humanistisk grundsyn och tror 

på det humanistiska ledarskapet men ställer samtidigt höga krav på de anställda. GH 

svaga sidor är att han kan vara lite otålig och snabb till beslut. GH vill att medarbetarna 

ska se på honom som ett föredöme, affärsmässigt och etiskt. Han vill uppfattas kraftfull, 

tydlig, med förmåga att fatta beslut och styra. 

GH har genomgått omfattande internutbildning samt en större ledarskaps utbildning 

ungefär vart 10 år, MIL (Management i Lund) vid Lunds universitet 1985, IFL 

(Institutet för företagsledning) vid Handelshögskolan i Stockholm  1995 och INSEAD 

(Executive Educating - Strategic Management  in Banking) Fontainebleau 2005. GH har 

sin mentor i sin styrelseordförande samt har ett mycket stort kontaktnät. 

 

Maria Bouveng (MB) är 42 år och kontorschef på Nordea i Uppsala. Nordea är en platt 

organisation med koncernchef, Sverigechef, regionchefer och kontorschefer. Nordea är 

en nordisk bank uppdelad i 18 regioner. MB har gymnasial utbildning samt viss 

högskoleutbildning. 

MB är kontorschef sedan 2005 och har jobbat i banken sedan 80-talet. MB är chef för 

att hon tycker om att bestämma. Hon gillar människor och tycker om att utveckla varje 

individ. MB starka sidor är att hon tycker om människor, är handlingskraftig och har 

sunt förnuft. Hennes svaga sidor är att hon har dåligt tålamod. MB vill att medarbetarna 

ska se på henne som en person man vill följa och som kan skapa förutsättningar för vad 

de ska göra. MB har viss internutbildning. Hon har idag ingen mentor men har haft en 

tidigare. 

 

Annika Hellström (AH) är 45 år är kontorschef sedan ett år tillbaka för 7 

Swedbankkontor i Uppsala/Tierp/ Östhammar. Swedbank är indelad i koncernchef, 

Sverigechef, 6 regioner samt kontoren. AH har mandat att driva kontorsverksamheten 

fullt ut.  

AH arbetsuppgifter är att leda verksamheten och de 7 kontorscheferna. Hennes 

viktigaste uppgift är att stötta cheferna, framför allt avseende företagsaffärer.  

AH har gymnasial ekonomiskutbildning och viss högskoleutbildning. Hon har även 

genomgått intern ledarskapsutbildning men ingen extern. AH har tidigare jobbat i 

Svenska Handelsbanken och i finansbolag. Praktiskt arbete anser hon vara den bästa 

läromästaren. AH ville bli chef för att hon får näring av att se andra människor växa. 

Genom att hon har god förmåga att se vad som behöver göras, var det naturligt för 

henne att bli chef. Hennes starka sidor är att hon är nyfiken på och älskar människor. 

Hon har starkt affärsfokus och ett starkt driv samt god förmåga att sprida energi och 

glädje till sina medarbetare. Hon får människor att växa och göra goda prestationer. 

Hennes svaga sidor är att hon har en allt för hög ambitionsnivå, vilket kan uppfattas som 

jobbigt av omgivningen. AH vill att medarbetarna ska se på henne som en förebild och 

ett bollplank, de ska uppfatta henne som öppen, ärlig, rak och som en person som skapar 

god arbetsatmosfär. AH anser att det är viktigt att lägga mest tid på försäljning och 

medarbetare och bara en bråkdel av tiden på administration. AH har ingen direkt mentor 

men ett stort nätverk som hon kan ringa och prata med i olika sammanhang. AH anser 

att det är ensamt att vara chef. 

4.2 Ledarskap 

De intervjuade definierade ledarskap som att leda en grupp genom målstyrning och 

motivation samt att få medarbetarna i en grupp att arbeta tillsammans. Ledarskap är att 

sätta och kommunicera mål, och att få en organisation att gå i en riktning som är 



 

 

 

 

förutbestämd. Ett bra ledarskap är att vara en bra förebild, och en bra ledare skall kunna 

använda sig av olika ledarskaps metoder beroende av uppgift och situation. Ett gott 

ledarskap skapar trygghet. 

 

Samtliga intervjuade hävdar att det är skillnad på att vara ledare och chef. GH anser att 

”den klassiska definitionen av ledare och chefskap är mer av karaktären ordergivning 

och att få de underställda att utföra verksamhet, medan ledarskap är att få människor att 

inom givna ramar själva fatta beslut och att ge de underställda sådant självförtroende att 

de vågar fatta beslut”. ”Chef är en position och att vara ledare är en relation”, enligt UR. 

 

En ledares uppgift är enligt HN att ”/…/ coacha och motivera, /…/ skapa trygghet /…/ 

och att /…/ utgöra ett bollplank /…/”. ”Han skall styra övergripande och se till helheten 

och utifrån det ge mandat till sina underlydande chefer samt låta dem jobba 

självständigt”. AH hävdar att ”ledarens uppgift är att stimulera och organisera /…/”.  

Enligt GH är ledarens uppgifter ”/…/ att synas, att finnas till hands så frekvent det går i 

syfte att verbalisera eller kommunicera den strategiska inriktningen, så att alla förstår 

den och handlar i enlighet med den”. 

 

Sammantaget ger svaren en ganska komplett bild av de varierande uppgifter som en 

ledare har att utföra. Av svaren ovan kan man få en fingervisning om huruvida chefen är 

uppgiftsinriktad, eller personalinriktad, strategisk eller operativ, social eller mer formell 

o s v. 

 

Samtliga intervjuade säger att de har makt och auktoritet. De betraktar det som naturligt 

i sin chef- och ledarroll, men begreppet makt har en negativ klang medan auktoritet är 

ett positivt begrepp. Även om makt och auktoritet är snarlika begrepp så skiljer några på 

makt och auktoritet på så sätt att, makt är något man tar medan auktoritet är något man 

förtjänar. Makt och auktoritet som används på fel sätt eller missbrukas anses negativt. 

 

UR säger att ”/../ man måste ha makt som ledare. Medarbetarna måste veta att det är 

ledaren som bestämmer. De skall känna trygghet i att chefen fattar beslut. Skickliga 

medarbetare behöver inte utnyttja den formella makten, den är naturlig”. GH beskriver 

makt så här: ”En viss form av makt måste man ha som ledare. Det ligger i sakens natur 

att bestämma och säga att nu gör vi så här. Makt är inget man får. Makt är något man får 

ta, man kan kalla det att ta initiativet. Makt har en negativ klang i vårt samhälle och 

förknippas ofta med maktmissbruk, vilket inte är rätt. Initiativmöjlighet är en bättre 

beskrivning vilket man måste ha som ledare. Som ledare måste man ha mandat, vilket 

ger makt och inflytande”. Vad avser auktoritet säger AH att ”auktoritet är något jag 

förtjänar. Det kommer inte med rollen i sig, man kan missbruka en sån här roll som jag 

har och då blir det bara negativt för hela organisationen”. ”Man bör ha en viss auktoritet 

och man bör nyttja den ibland också, särskilt i besvärliga situationer. Man stöttar också 

människor med sin auktoritet och det ger en tydlighet i organisationen” påstår HN. 

”Auktoritet är ett positivt begrepp medan makt är negativt värdeladdat. Det finns 

människor som får makt men inte har auktoritet. Det är en obehaglig kombination, 

kanske det sämsta i de här sammanhangen. Har man auktoritet så får man makt. 

Auktoritet förtjänar man” säger GH. 

 

Språk och symboler är viktigt och något som samtliga säger sig använda i sitt ledarskap. 



 

 

 

 

Det är jätteviktigt. ”Jag försöker jobba genom metaforer och vårda min retorik för att få 

maximal effekt. Hur jag säger någonting, när jag säger det och på vilket sätt jag bygger 

upp det! Det funderar jag mycket på innan jag gör någonting”, säger AH.  

”Inom det etiska området är symbolhandlingarna väldigt viktiga. Ska man ha vissa 

etiska normer i verksamheten så måste man själv leva upp till dem” hävdar GH.  

 

Jämlikhet på arbetsplatsen är naturligt för samtliga intervjuade. UR sammanfattar det så 

här: Lika betalt för samma jobb. Alla skall ha samma chans att avancera till chefsjobb. 

Ingen är förmer än andra. 

 

Cheferna fick beskriva sin uppfattning om vilken företagskultur som råder inom det 

egna företaget. Av svaren att döma är det skillnad mellan bankerna trots att de jobbar i 

samma bransch, med samma kunder och fastän personalen har samma kompetens och 

utbildning. Vissa säger att företagskulturen utstrålar kunden i centrum, andra betonar 

förhållandet till personalen, några påstår att de har en affärsinriktad anda, en talar om 

arbetsförhållandena och någon om riskbeteende och hur arbete utförs. Här följer 

respektive persons svar: 

”Vi är hjärntvättade allihop. Vi har en otroligt stark företagskultur utan att exakt kunna 

sätta fingret på vad den är. Vi är den bank som har mest trogna medarbetare, som börjar 

som unga (som HN har gjort) och slutar när de går i pension. Vi skall vara försiktiga 

med våra kunders pengar, vi skall ha extremt låga kostnader, vilket ibland går till 

överdrift. Vi skall ha en bra arbetssituation som folk trivs att jobba i. Personalen skall 

känna att de har möjlighet att vara med och påverka, att de känner att de har ett 

självständigt arbete och får ta egna beslut. Man skall känna trygghet både som anställd 

och som kund. I dåliga tider får vi beröm för att vi sköter oss, i bra tider får vi skäll för 

att vi är tråkiga. Vi kör samma linje hela tiden. Vi ändrar oss inte. Vi följer inte nya 

trender utan kör vårt race. Det är en stark kultur”, enligt HN. 

”Företagskulturen i SHB sätter kunden i centrum. Allt som görs, riktas mot kunden. 

Den utstrålar ordning och reda och att vi inte tar risker”, enligt UR. 

”Företagskulturen präglas av att vara affärsinriktad och affärsdriven och där ett 

stödjande lagarbete är signifikativt”, enligt GH. 

”Det är en platt organisation där vi är väldigt öppna och pratar med varandra, att man är 

en del av det här stora skeppet”, enligt MB. 

”Vi är väldigt personliga jämfört med de andra bankerna, vi försöker sätta svängarna lite 

grann efter att vi är strikt konservativa och jobbar med väldigt hårda saker i vår vardag 

så försöker vi sätta en personlig prägel på ett sätt när vi möter kunden och gör det lilla 

extra. I vår organisation är det viktigt att vi har kul och trivs tillsammans, för jag tror att 

lyckliga medarbetare här gör bra affärer med kunderna, för då trivs kunderna att vara 

tillsammans med oss”, enligt AH. 

 

Samtliga är överens om att företagskulturen har en avgörande påverkan på 

verksamheten, personalen och resultatet. Två personer ansåg att en chefs viktigaste 

uppgifter var att påverka företagskulturen. Några ansåg att man som chef inte kan 

påverka företagskulturen utan chefen är en del av företagskulturen. De som ansåg att 

man kunde påverka företagskulturen var överens om att det är en långsiktig process som 

tar tid. 

HN säger att ”företagskulturen har en mycket stark påverkan på verksamheten, 

personalen och resultatet”. Enligt GH är företagskulturen mycket viktig, ”/…/ det är 

sannolikt den viktigaste uppgift man har som VD och företagsledare, att påverka 



 

 

 

 

kulturen”. AH säger ”jag är en del av företagskulturen.  Jag kan vara med och påverka 

och förändra den men det sker i samklang med medarbetarna”. 

 

Samtliga chefer ansåg att ”kafferumspratet” hade en central roll för att mäta personalens 

inställning till chefen, jobbet och till varandra. Alla sa att de försökte påverka 

”kafferumspratet” och att det var ett instrument i deras ledarskap och de framhöll vikten 

av att de som chefer var närvarande i organisationen. 

UR säger att ”kafferumspratet” är mycket viktigt och man kan absolut leda så. Chefen 

måste vara delaktig i det sociala livet på jobbet, ”management by walking around”. Man 

hör mycket om man går runt och lyssnar och man får då kännedom om vad folk säger. 

Om man inte är med så blir det skitsnack. Är man med undviker man det dels bara för 

att man är med och lyssnar dels för att man då kan klarlägga eventuella 

missuppfattningar eller agera på annat sätt på den information man snappar upp”. 

AH framhåller att personalen måste få ”/…/ gnälla lite på chefen, det får man räkna 

med. Om det inte finns ett kafferumsprat så är det något fel på organisationen. Då är det 

inte tillräckligt högt i tak, man måste vågas gnabbas lite på det där, men sen om det blir 

för mycket sån där skitsnack i korridorerna, då är det fel på ledarskapet, men lite måste 

förekomma. Men oftast så kommer medarbetarna och tar det med mig, för då har jag 

möjlighet att påverka och förändra någonting”. 

4.3 Egenskapsbaserat ledarskap 

Vad som utgör en bra ledare förklaras på olika sätt av respektive chef och de har olika 

syn på vilka egenskaper som är viktigast. Egenskaper som de intervjuade 

sammanfattningsvis anser att en bra ledare skall ha är: analytiskt, nyfiken, positiv, 

drivande, lyhörd, entusiasmerande, stimulerande, medryckande och tydlig. Enligt HN 

skall han ”/…/ tycka jobbet är kul och brinna för det han gör /…/”. MB framhåller att en 

god ledare bör ha en positiv människosyn. GH betonar förmågan att identifiera och 

konstruera strategier och mål samt att kommunicera och organisera. UR poängterar 

förmågan att skapa goda relationer. 

 

 De intervjuade är överens om att en person som är en god ledare har något med sig från 

början men att alla behöver träna för att utvecklas. Vilka egenskaper de har med sig har 

ingen lyckats precisera.  

 

Alla är överens om att det är viktigt att ha karisma även om flera hade svårt att rakt ut 

säga vad som ger en person karisma. Karisma definieras på olika sätt. En person som 

har karisma utstrålar energi enligt MB och AH. Enligt UR har en karismatisk person 

”/…/ något som tilltalar andra /…/ och /…/ får människor att lyssna/…/”. HN anser att 

de ” /…/ utstrålar självförtroende /…/, /…/ trygghet och pondus /…/ vilket bygger på en 

inre trygghet”. GH anser att en karismatisk person är ” /…/ kraftfull och att han skapar 

tillit genom sitt sätt att vara”. 

 

Det är en allmän uppfattning att chefer bör vara drivande men vad som utgör grunden 

för ett drivande ledarskap uppfattas delvis olika. Någon anser att det är målstyrning, en 

annan att det är att motivera och en tredje att utgöra ett föredöme genom att själv arbeta 

hårt och ytterligare en anser att det är att mana på de anställda att arbeta. Detta uttrycks 

på följande sätt: 

”Ja, man måste vara drivande som chef och klara ut vad organisationen skall uppnå”, 

säger HN. 



 

 

 

 

”Chefer måste vara aktiva, stimulera sin personal och utgöra ett gott föredöme”, påstår 

UR. 

”Drivande är ett positivt ord likställt med att entusiasmera och att visa vägen”. ”Jag 

driver mig själv rätt hårt i att delta i verksamheten och därigenom driver jag också 

övriga”, hävdar GH. 

”Skulle jag bara sitta och fika, sluta tidigare, gå ut på stan på arbetstid o s v så skulle 

engagemanget dö här. Men ligger jag tre steg före så håller jag en takt som gör att 

gänget känner att de måste växla upp för att hinna med”, säger AH. 

 

Samtliga intervjuade är överens om att det är viktigt att ha ett väl fungerande nätverk 

såväl privat, socialt, lokalt som rent affärsmässigt och att den sociala förmågan är en 

viktig egenskap hos en ledare. Några använder ”nätverkande” som en metod medan 

andra har det som en kunskapskälla. En chef har också framhållit vikten av att ha 

kontakter högre upp i den egna organisationen. 

”Jag har ett lokalt nätverk i Enköping bestående av kunder, personer i Företagarna, 

kommunen m fl. Jag är bra på nätverksbyggande och använder detta verktyg 

målmedvetet, det är en av mina starka sidor och utgör en del i min positiva 

grundinställning att möta människor ”, framhåller GH. ”Det är viktigt att ha någon som 

företräder och beskyddar en högre upp i organisationen”, säger UR. 

 

Det råder delade meningar om vad som utgör kvinnligt och manligt ledarskap. Enligt 

AH och GH är det ingen skillnad på kvinnligt och manligt ledarskap utan det är 

individuellt. HN har svårt att säga vad det är som skiljer men anser att det finns en 

skillnad. Han anser att kvinnliga ledare är ofta mer duktiga på människor och bryr sig 

mer om gruppen och gruppgemenskapen, medan männen är mer fyrkantiga och 

oflexibla samtidigt är det mer uppgiftsinriktade och direkta i sina beslut. UR anser att 

kvinnor och män närmar sig varandra i sitt ledarskap men påstår samtidigt att kvinnor är 

mer måna om att lyssna och handlar oftare på intuition, medan män är mer mål- och 

resultatinriktade och har karisma. Hon anser att kvinnor inte är vana vid att jobba i lag 

och att de kan bli blockerade när de möter personer de inte gillar. MB anser att kvinnor 

har större intuitionsförmåga medan män är duktigare på att framhäva sig själva. 

4.4 Beteendebaserat ledarskap 

Demokrati i samhället är en självklarhet för samtliga, men när det gäller demokrati i 

själva beslutsfattandet så har de intervjuade olika uppfattningar. Vissa anser att det är en 

viktig del i beslutsprocessen medan andra hävdar att det inte fungerar att fatta beslut i 

ett företag med sådana metoder. Delegering anser alla utgöra en viktig del i 

ledningsprocessen och betydelsefull som motivationsfaktor. Samtidigt framhåller de 

flesta betydelsen av tydliga mål, styrning och kontroll då beslut delegeras. 

Kommunikation och ansvar är två begrepp som de intervjuade betonar i sammanhanget. 

 

”Det är bra om så många beslut som möjligt är kommunicerade med gruppen och där 

man har pratat ihop sig innan beslut. Delegering måste man utnyttja för att individen 

skall växa och för att folk ska utvecklas och lära sig nya saker” säger HN. GH säger att 

”hela vårt samhälle är uppbyggt på demokratiska spelregler däremot kan man inte driva 

en affärsverksamhet med fulla demokratiska spelregler. Det fungerar inte. Det är en viss 

governance-struktur som skall styra ett företag och inte en parlamentarisk demokrati”. 

Mot detta påstår MB att ”demokrati och delegering är oerhört viktigt i beslutsprocesser 

och att man gör folk delaktiga så långt det går”. UR uttalar sig om delegering på 

följande sätt: ”Ska man delegera måste man sätta tydliga mål så alla vet vart man strävar 



 

 

 

 

och chefen måste ha förmågan att hålla fingrarna borta och inte detaljstyra. Man får 

dock kontrollera och styra upp verksamheten om det går snett. Alla är inte plikttrogna 

men man lär sig efterhand vilka man kan lita på och ge delegerat ansvar”. 

AH hävdar: ”jag tycker att alla ska vara med på tåget, sen får det inte bli sådär 

”jamsande” utan min uppgift som ledare är att visa vägen för alla vart vi är på väg och 

måla upp en vision att det är hit vi ska, hur vi tar oss dit osv”. 

 

Begreppet coaching, att stödja underställda har återkommit under intervjuerna och 

framstått som en av de centrala gärningarna i chefernas ledarskap. Vad som är coaching 

råder det olika meningar om. För en del är begreppet jämställt med styrning, för några 

att ge råd och att utgöra ett bollplank medan för andra är det att ge feedback. Någon 

använder coaching systematiserat medan andra gör det genom att vara tillgänglig. En 

skiljer på att coacha och att stödja. 

HN säger ”genom daglig närvaro i organisationen försöker jag stötta och coacha min 

personal”. UR påstår att ”en chef alltid skall utgöra ett stöd för sin personal men olika 

individer kräver olika mycket stöd och ledning”. 

”Jag har jobbat i min organisation med att systematisera coaching”, framhåller GH. 

MB menar att ”med coaching anser jag att det är en uppgift eller få personen själv i 

fråga att komma fram till ett svar genom att ställa frågor. Stödjande kan vara något helt 

annat om det är någon som har råkat illa ut eller om det är sjukdomar”. 

 

När det gäller synen på situationsanpassat ledarskap anser alla att det är viktigt men 

även här råder det delade meningar om begreppet. För huvuddelen har tiden som står till 

förfogande för att fatta beslut en avgörande betydelse för själva begreppet, någon 

hävdar att själva situationen och vilka som är inblandade utgör grunden för denna metod 

och någon jämställer begreppet med att kunna skilja på coaching och att stödja sin 

personal. 

”En ledare behöver agera olika i olika situationer och olika beroende vilka människor 

han leder. Vissa kräver mycket ledning och kontroll medan andra klarar sig bra på 

ensam hand”, säger UR. ”I vissa fall krävs ett litet beslutsunderlag medan i andra fall 

måste man ha ett mer långtgående underlag”. ”Det är snarast ledtiden som påverkar det 

situationsanpassade ledarskapet”, hävdar GH. 

MB påstår att ”med coaching anser jag att det är en uppgift att få personen själv i fråga 

att komma fram till ett svar genom att ställa frågor. Stödjande kan vara något helt annat 

om det är någon som har råkat illa ut eller om det är sjukdomar. Det är ju det som är ett 

situationsanpassat ledarskap, att man kan skilja på dessa”. 

AH säger att ”man måste ha känsla för vad man gör och vem som gör det. Det kan vara 

en rutinerad person som får en ny uppgift och då måste man ta hänsyn till att det kan ta 

extra lång tid osv”. 

 

På frågan: Kan och skall en chef hantera alla situationer eller skall en ny chef tillsättas 

då företaget byter fokus? anser huvuddelen att det krävs olika chefer till olika uppgifter. 

GH och i viss mån AH har uppfattningen att en bra chef skall kunna hantera de flesta 

områden. 

UR hävdar följande: ”Nej, det krävs olika chefer till olika uppgifter, även om en chef 

självklart skall klara lite av varje. Beroende på vad man skall lösa och beroende av 

situationen så rekryteras olika chefer. Det är skillnad på att rycka upp en organisation 

och att förvalta den och det i sin tur kräver olika ledarskap”. 



 

 

 

 

GH i sin tur påstår att ”skall man vara en bra chef och ledare måste man behärska 

merparten av dessa områden. Känner man att den egna kunskapen eller organisationens 

kunskap inte räcker till så får man ta stöd utifrån”. 

 

Samtliga chefer ansåg att ”management by walking around” är en god filosofi och 

ledarskapsmetod. Alla utom en säger att de dagligen går runt i organisationen och pratar 

med de anställda. Genom att finnas till i organisationen kunde de driva på 

verksamheten, stämma av stämningen i organisationen men också känna av att alla 

mådde bra. 

”Det är mycket viktigt och går hand i hand med ”kafferumspratet”” säger HN. 

UR tycker att ”det är ett mycket bra sätt att vara delaktig i bankens verksamhet. Då får 

man en känsla av om alla driver åt rätt håll och att alla är aktiva. Det är samtidigt viktigt 

att de anställda vet att chefen ser dem”. 

AH säger att ”det har hänt någon gång att jag inte har gjort det, och då får jag alltid 

fråga varför har du inte kommit till oss, var du här? Alltså de är så vana med att jag rör 

mig nära dem. Det är så positivt när chefen finns nära, de saknar mig när jag inte 

kommer”. 

UR påstår följande: ”varje morgon gick jag runt och sa hej. Det är viktigt att alla blir 

sedda. Genom att se alla i ögonen för säkrar man sig om att alla mår bra och i annat fall 

så har man fått underlag för att fråga om något är på tok”. 

MB däremot säger: ”Jag sitter inte ner så mycket med mina anställda, men jag försöker 

lyssna  

vid morgonmötena och ställer frågor”. 

 

Samtliga chefer ansåg att mångfald var önskvärt och närmast självklart men ingen var 

nöjd med den fördelning som rådde i organisationen idag. De uppgav att de strävade 

efter mångfald och jobbade aktivt med rekrytering. På frågan om vad de såg som 

mångfald svarade samtliga att de avsåg kulturell mångfald samt olika ålders- och 

könsfördelning. Ingen svarade mångfald i kompetens. 

UR säger följande: ”Mångfald är självklart. En organisation fungerar bättre om det finns 

kunskaper från olika kulturer, olika åldrar, olika kön o s v. Sedan är det inte lätt att 

skapa en organisation där detta är fullt ut uppfyllt. Folk slutar och går vidare eller så är 

det annat än mångfald som styr vilka som anställs”. 

 

Cheferna ansåg att det var viktigt att påverka personalens motivation och lojalitet. På 

frågan hur de påverkade detta gavs varierande svar. Några ansåg att de gjorde det 

genom det dagliga arbetet och den personliga kontakten, en annan sade sig göra det 

genom att skapa trivsel på jobbet, en tredje genom att vara föregångsman och ytterligare 

en sa att det var genom att inspirera och skapa förutsättningar. 

”Det gör man genom ”kafferumspratet”, de dagliga mötena med personalen”, säger HN. 

”Genom att skapa trivsel på jobbet /…/”, hävdar UR. ”Det handlar om hela ledarskapet, 

jag kan aldrig motivera en person, motiverad måste man bli själv men jag kan inspirera 

och ge förutsättningar för att man ska bli motiverad och lojal”, säger MB.  

 

Samtliga chefer anser att det är tillåtet att göra fel eftersom det är genom felen man lär. 

Några tillade dock att det inte får bli fel jämt och en betonade att det var skillnad på fel 

och slarv. 

”Ja, om man lär sig något på det. Alla måste få göra fel någon gång, men man kan inte 

göra fel jämt. Det är också viktigt att man själv känner när man gjort fel. Man måste 

också skilja på slarv och att göra fel, det är två olika saker”, säger UR. 



 

 

 

 

 

Samtliga chefer ansåg att gott föredöme och hög moral är viktigt för en ledare. På 

frågan om de fattade moraliska beslut på fingertoppskänsla eller strukturerat och ordnat, 

svarade samtliga att de fattade beslut på ”magkänsla” d v s en intuitiv uppfattning om 

vad som är rätt eller fel. 

”Jag går mycket på magkänsla. Jag vill vara en äkta människa, så då måste det kännas 

okej för mig idag, imorgon, nästa månad och om 3 år. Jag ska kunna stå upp för det jag 

gör”, säger AH. 

 

På frågan om vad som styr vad som är god moral gav de intervjuade vaga och 

varierande svar. 

”Det är olika hos varje person. Svårt att svara på. Medmänsklighet styr mycket. Det 

handlar om uppfostran”, påstår UR. 

4.5 Styrning 

De intervjuade fick ge sin syn på strategi, mål och visioner ur ett ledarskapsperspektiv. 

Alla utan undantag var helt överens om att detta var ett mycket viktigt instrument för en 

chef och ledare, och uppfattningen sammanfattas genom MB kommentar: ”Självklart 

måste det finnas annars vet man inte vart man är på väg”. 
 

Cheferna fick ge sin syn på om vad som är viktigast för en chef att påverka: Visioner, 

mål och strategi? Planering? Budget? Administration? Personal? Organisation? Löner? 

Förändrings-arbete? Utveckling och framtiden? 

 

Visioner, mål och strategi var viktigast för alla, därefter fick organisation tre röster. 

 

Samtliga tillfrågade ansåg att det var viktigt att ha en affärsidé. Vad affärsidén skulle 

innehålla hade man olika uppfattningar om, men kunden i centrum och egna 

verksamhetens förhållande till marknaden övervägde. UR svarar: ”Det beskriver vad vi 

säljer, till vem och varför de skall köpa just våra produkter och av oss. Det beskriver 

också företagsandan. T ex varför vi är bäst och att vi har kul på jobbet”. GH betonade 

dessutom vikten av affärsidén är tydlig, att alla i organisationen känner till den och 

jobbar i enlighet med den. 

 

Samtliga chefer hade förändrat och utvecklat sin organisation sedan de tog över som 

chefer. Alla är överens om att organisationens utformning är central för hur 

verksamheten fungerar. 

G H sammanfattar sin syn på organisation och dess inverkan på ledarskapet på följande 

sätt: ”Den hänger ihop med visionen, strategierna, och min syn på ledarskap och 

ledning. När jag tillträdde hade banken en hierarkisk organisation, uppifrån och ner, nu 

är den väldigt decentraliserad. Det finns en naturkraft som vill centralisera, den måste 

man bekämpa varje dag. Decentralisering betyder inte att man abdikerar som ledning 

för vad som skall göras utan det innebär istället ett stort kravställande på dem som är 

chefer i linjen”. 

 

Cheferna har olika uppfattningar om hur verksamheten styrs i den egna organisationen. 

Två gav väldigt svävande svar medan de andra tre hade en ganska tydlig uppfattning om 

hur styrning genomfördes. En chef betonade vikten av att styra genom sin 

verksamhetsplan, en chef styrde genom styrtal och statistisk uppföljning av dessa, 



 

 

 

 

varefter korrigeringar gjordes kontinuerligt, en chef styrde genom att sätta ekonomiska 

mål. 

”Jag styr genom verksamhetsplanen som vi utvecklar tillsammans varje år”, säger HN. 

Enligt UR ”sker mycket av styrningen genom att man samlar och utvärderar statistik. 

Beroende på utfall korrigerar man vad som behöver göras för att komma till rätta med 

problemen eller för att utveckla verksamheten”. 

Enligt GH är det ”/…/ två delar som styr organisationen inom bankbranschen. Den ena 

är den formalistiska, den behövs och älskar man instruktioner skall man jobba i bank. Vi 

har en särskilt utpekad befattningshavare, complianceofficer, som ser till att regelverket 

efterlevs. Jag har väldigt få styrtal på kontorscheferna. De skall leverera ett ekonomiskt 

utfall som jag och de är överens om och som utarbetas på hösten”. 

 

Samtliga chefer hävdar att de kontinuerligt genomför en omfattande uppföljning av 

verksamheten varvid intern och extern benchmarking utgör en central metod för 

verksamhetsutveckling. 

 

5 ANALYS 

5.1 Resultat och egna reflektioner 

Utifrån de frågor vi ställt har vi skapat oss en övergripande uppfattning om vad de 

intervjuade anser i olika frågor som rör managementområdet. Utifrån vad huvuddelen 

har svarat så anser vi oss ha funnit stöd för nedanstående påståenden och uppfattningar. 

I de fall där någon givit en klart avvikande uppfattning redovisas det särskilt. Resultatet 

av undersökningen jämförs med förekommande vetenskapsteori. 

5.1.1 Ledarskap 

De intervjuade hade olika definitioner på ledarskap, men sammantaget definierade de 

ledarskap som att leda genom målstyrning och motivation samt att få medarbetarna att 

arbeta tillsammans. De ansåg att ett gott ledarskap skapas genom att chefen är en bra 

förebild, och en bra ledare skall kunna använda sig av olika ledarskaps metoder 

beroende av uppgift och situation. Ett gott ledarskap skapar trygghet. Svaren inryms väl 

i Yukls (1989) definition.  

 

Samtliga intervjuade hävdar att det är skillnad på att vara ledare och chef. Att vara chef 

sågs mer som en position medan att bli accepterad som ledare var något man måste 

förtjäna. 

 

Många forskare föreslår att man gör en distinktion mellan chef och ledare, och 

ovanstående uppfattningar är i samklang med Wolvéns uppfattning (2000). 

 

Cheferna hade ingen entydig uppfattning om vad som är en ledares uppgift trots att de 

har likartade arbetsuppgifter och dagligen utövar ledarskap. De nämner strategiska 

uppgifter som att se till helheten, att styra övergripande och att ange en strategisk 

riktning. De nämner också operativa uppgifter som att sätta och kommunicera mål, ge 

mandat, organisera och följa upp verksamheten. Härutöver uppgifter av mer daglig 

karaktär såsom att coacha, motivera, utgöra bollplank, synas och finnas tillhands och att 

skapa goda förutsättningar för att personalen skall kunna göra ett gott jobb. Av svaren 



 

 

 

 

kan man få en fingervisning om huruvida chefen är uppgiftsinriktad eller 

personalinriktad, strategisk eller operativ, social eller mer formell o s v. 

 

Samtliga intervjuade säger att de har makt och auktoritet genom sin chefsposition och 

de mandat som följer av denna. Begreppet makt har en negativ klang medan auktoritet 

är ett positivt begrepp. Även om makt och auktoritet är snarlika begrepp så skiljer några 

på makt och auktoritet på så sätt att makt är något man tar medan auktoritet är något 

man förtjänar. Auktoritet krävs i vissa situationer och skapar en tydlighet och stabilitet i 

organisationen. Makt och auktoritet som används på fel sätt eller missbrukas anses 

väldigt negativt. 

 

De intervjuades svar är i enlighet med vad flera forskare presenterar. Chefskap 

förutsätter olika former av makt men maktutövning måste också legitimeras, French och 

Raven (1959). 

 

Språk och symboler är viktigt och något som samtliga säger sig använda i sitt ledarskap. 

Den gamla sanningen att barn inte gör som jag säger utan som jag gör, gäller alltjämt. 

Cheferna jobbar med metaforer och vårdar sin retorik mot såväl personalen som 

kunderna. Bankverksamhet bygger på förtroende och därför är det viktigt att ett kontor 

sänder de signaler som ledningen önskar. 

 

Cheferna är väl insatta i betydelsen av språk och symboler vilket är glädjande eftersom 

det är ett viktigt område. Bjerke (1989) sammanfattar detta på följande sätt: Begrepp 

som ”management by walking around” visar på att ledare förstår språkets och 

symbolikens betydelse och utnyttjar detta som en metod. Just ”management by walking 

around” använder cheferna frekvent vid våra intervjuer. 

 

Cheferna fick beskriva sin uppfattning om vilken företagskultur som råder inom det 

egna företaget. Av svaren att döma är det skillnad mellan bankerna trots att de jobbar i 

samma bransch, med samma kunder och fastän personalen har samma kompetens och 

utbildning. Vissa säger att företagskulturen utstrålar kunden i centrum, andra betonar 

förhållandet till personalen, några påstår att de har en affärsinriktad anda, en talar om 

arbetsförhållandena och någon om riskbeteende och hur arbete utförs. 

 

Samtliga är överens om att företagskulturen har en avgörande påverkan på 

verksamheten, personalen och resultatet och att det tar tid och kräver personligt 

engagemang och resurser att förändra denna. Det ansågs som en av de viktigaste 

ledaruppgifterna att påverka kulturen men vissa framförde farhågor att det kunde vara 

övermäktigt för en ensam chef att påverka denna. Risken var att chefen ganska snart 

absorberades av den kultur som råder och att han kunde riskera sin position genom att 

ge sig på att försöka förändra denna. 

 

Alvesson (2005) påstår att alla chefer påverkar kulturen i den organisation de verkar i 

och att en skicklig chef kan utöva ett betydande inflytande på företagskulturen. 

Samtidigt påtalar han att chefers ledarskap begränsas avsevärt av organisationens 

kulturella och ideologiska kontext vilket är i linje med vad de intervjuade har svarat. 

 

Samtliga chefer ansåg att ”kafferumspratet” hade en central roll för att mäta personalens 

inställning till chefen, jobbet och till varandra. Alla sa att de försökte påverka 

”kafferumspratet” och att det var ett instrument i deras ledarskap och de framhöll vikten 



 

 

 

 

av att de som chefer var närvarande i organisationen och därmed tillgängliga för 

personalen. Huvuddelen av cheferna framförde att ”management by walking around” är 

en god filosofi och ledarskapsmetod. Genom att finnas till i organisationen kunde de 

driva på verksamheten, känna av stämningen i organisationen men också känna av att 

alla mådde bra. 

 

Ekman (2007) visar i sin forskning att de informella samtalen – småpratet – är alldeles 

avgörande för vad som händer på en arbetsplats, en uppfattning som cheferna delar fullt 

ut. 

5.1.2 Egenskapsbaserat ledarskap 

Vad som utgör en bra ledare förklaras på olika sätt av respektive chef och de har olika 

syn på vilka egenskaper som är viktigast. Egenskaper som de intervjuade 

sammanfattningsvis anser att en bra ledare skall ha är: analytiskt och strategisk, nyfiken, 

positiv, drivande, lyhörd, entusiasmerande, stimulerande, medryckande, 

relationsskapande och tydlig. 

 

 De intervjuade är överens om att en person som är en god ledare har något med sig från 

början men att alla behöver träna för att utvecklas. Vad som krävs från grunden har 
ingen lyckats precisera. 

 

Forskningen ger inget stöd för att en person bör ha en viss form av egenskaper utan 

resultaten är ganska motstridiga. Svaren ovan ligger i linje med den studie Fortune 

(1999) presenterade. Många tror att ledare är född med särskilda egenskaper som icke 

ledare saknar men i verkligheten finns det få belägg för detta enligt, House, Shane och 

Herold (1996). 

 

Alla är överens om att det är viktigt för en ledare att ha karisma även om flera hade 

svårt att rakt ut säga vad som ger en person karisma. En person som har karisma 

utstrålar energi, har något som tilltalar andra och får människor att lyssna, utstrålar 

självförtroende, trygghet och pondus är några av de svar som gavs. 

 

Alvesson (2005) anser att när en person tillskrivs karisma innebär det per definition att 

andra i hög grad är beredda att låta sig påverkas av personen ifråga och att detta i mångt 

och mycket styrs av kontexten. 

 

Det råder delade meningar om vad som utgör kvinnligt och manligt ledarskap. Hälften 

ansåg inte att det finns någon skillnad alls utan hävdar att ledarskap är individuellt och i 

mångt och mycket beroende av kontexten.  De som ansåg att det finns en skillnad hade 

svårigheter att peka på vad som var signifikativt för det ena och det andra. Bland de svar 

som gavs fanns en underton av att kvinnor var mer personalinriktade och fattade beslut 

på intuition medan män var mer uppgifts- och målinriktade. 

 

Vi konstaterar att olika individer har olika ledarbeteenden och ledarstilar vilket 

presenteras i teorin ovan av en rad forskare. Vi har också utgått ifrån att de kunskaper 

och förmågor som en bra chef måste besitta för att klara av att vara en god ledare - och 

som Bruzelius och Skärvad (2004) ger prov på - gäller oaktat kön. Samtidigt påstår 

några av de intervjuade att det verkligen är skillnad på kvinnligt och manligt ledarskap 

vilket är i linje med Colwills (1995) forskning men som delvis ifrågasätts av Kanter 

(1977) och Ferguson (1984). 



 

 

 

 

 

Det är en allmän uppfattning att chefer bör vara drivande men vad som utgör grunden 

för ett drivande ledarskap uppfattas delvis olika. De uppfattningar som framförs spretar 

från målstyrning, att motivera och entusiasmera de anställda till att driva på arbetet och 

att därvid själv föregå med att jobba hårt. 

 

 

Chefernas svar ligger i linje med Maccobys (1976) forskning och slutsatser. Bjerke 

(2007) nämner att framgångsrika chefer ofta är strävsamma, energiska, envisa och 

övertygande. 

 

Det intervjuade hävdar att den sociala förmågan är en viktig egenskap hos en ledare och 

att det är viktigt att ha ett väl fungerande nätverk såväl privat, socialt, lokalt som rent 

affärsmässigt. Några använder ”nätverkande” som en metod medan andra har det som 

en kunskapskälla. 

 

 Shaw och Conway (2000) gör gällande att det är en viktig förmåga hos en god ledare 

att skapa och ha tillgång till användbara nätverk varvid de avser en mångfald av olika 

nätverk. De intervjuade visar på en mycket hög social kompetens och använder detta 

redskap medvetet och framgångsrikt. 

5.1.3 Beteendebaserat ledarskap 

Jämlikhet och demokrati på arbetsplatsen är helt naturligt för samtliga intervjuade men 

när det gäller själva beslutsprocessen anser de flesta att man inte kan vara chef för en 

affärsverksamhet och fatta beslut på annat sätt än genom gängse metoder i en 

governance-struktur. Decentraliserat ledarskap förespråkas ur ett ledningsperspektiv och 

framhålls som en bra motivationsfaktor, men kräver tydliga mål och att underställda tar 

ansvar. En god kommunikation utgör grunden för en väl fungerande ledningsprocess. 

 

Forskningen visar betydelsen av decentralisering i vissa situationer, att låta 

medarbetarna vara delaktiga i beslutsfattningen och betydelsen av en god 

kommunikation vilket också de intervjuade tar fasta på. Farhågorna att ett demokratiskt 

ledarskap skulle innebära någon form av ”laissez faire” attityd avfärdar Wilsson (2008) 

vilken betonar betydelsen av att en ledare upprätthåller det slutliga beslutsfattandet i det 

demokratiska ledarskapet. 

 

Under intervjuerna återkommer begreppet coaching i flera sammanhang och 

sammantaget framstår det som en av de centrala gärningarna i chefernas ledarskap. Vad 

coaching är råder det olika meningar om. För en del är begreppet jämställt med styrning, 

för några att ge råd och att utgöra ett bollplank medan för andra är det att ge feedback. 

Någon använder coaching systematiserat medan andra gör det genom att vara 

tillgängliga för personalen. 

 

Enligt Whitmore (1983) ger en coachande ledarstil en högre produktivitet då det bästa 

hos varje individ lyfts fram, så därför är de intervjuades insikter att se som mycket 

positiva. 

 

Den allmänna uppfattningen är att det krävs olika ledarstilar och olika ledaregenskaper 

för att hantera olika situationer även om uppfattningen också är att man som chef skall 

besitta någon förmåga att i någon mån hantera de flesta uppgifter och situationer. Klarar 



 

 

 

 

man inte det helt ensam så betraktas det som rimligt att hämta kunskap och stöd från 

sina mentorer, sitt nätverk, sin organisation eller ta hjälp av externa konsulter. 

 

De intervjuade fick frågan hur de hanterar en svår situation. De flesta betonade vikten 

av att omedelbart ta i problemet och att man var tydlig i sitt ledarskap. Några hanterade 

frågan på egen hand medan andra tog råd av personer de kände tillit till eller fann stöd i 

linjen, och då främst personalavdelningen. 

 

Enligt Bruzelius och Skärvad (2004) är det situationsanpassade ledarskapet att välja rätt 

ledarskap i en given situation och valet är beroende av egenskaper hos chefen, 

medarbetarna och kontexten, vilket de intervjuades svar också ger uttryck för. 

Golemans forskning (2000) visar att olika ledarstilar lämpar sig mer eller mindre bra 

beroende på vilka uppgifter och problem som skall hanteras. Samtidigt visar 

forskningen att de flesta ledarstilar ger godtagbara resultat vilket ger stöd för såväl 

uppfattningen att olika chefer lämpar sig för olika uppgifter som att varje chef bör 

kunna hantera de flesta situationer. 

 

Cheferna framförde explicit och underförstått att personalen var deras viktigaste resurs 

och de deltog därför aktivt i rekryteringsarbetet. 

 

Vikten av att delta i verksamheten och ärligt intressera sig för sin personal beskrivs i 

Bjerkes (1989) och Ekmans (2007) forskning. 

 

Samtliga chefer ansåg att mångfald var önskvärt och närmast självklart men ingen var 

nöjd med fördelning som rådde i organisationen idag. De uppgav att de strävade efter 

mångfald och jobbade aktivt med rekrytering. På frågan om vad de såg som mångfald 

svarade samtliga att de avsåg kulturell mångfald samt olika ålders- och könsfördelning. 

Ingen svarade mångfald i kompetens. 

 

Ahltorp (1998) visar i sin forskning att det är viktigt att chefen har god förmåga att 

bygga team och rekrytera kompetenta medarbetare. 

 

Cheferna ansåg att det var viktigt att påverka personalens motivation och lojalitet. På 

frågan hur de påverkade detta gavs varierande svar. Några ansåg att de gjorde det 

genom det dagliga arbetet och den personliga kontakten, en annan sade sig göra det 

genom att skapa trivsel på jobbet, en tredje genom att vara föregångsman och ytterligare 

en sa att det var genom att inspirera och skapa förutsättningar. 

 

Bruzelius och Skärvad (2004) visar på betydelsen av att mobilisera och stimulera 

medarbetarna och att ett gott ledarskap stärker ledarens legitimitet och medarbetarnas 

lojalitet. 

 

Samtliga chefer anser att det är tillåtet att göra fel eftersom det är genom felen man lär. 

Några tillade dock att det inte får bli fel jämt och betonade att det var skillnad på fel och 

slarv. 

 

Ständigt lärande och förmåga till förnyelse är viktigt för en organisation, enligt Senge 

(1990). En lärande organisation kännetecknas av att chefer och medarbetare har en 

förmåga att tidigt upptäcka problem och löser dessa, att de snabbt identifierar 



 

 

 

 

felaktigheter och misstag samt korrigerar dessa och att det finns en öppenhet och 

tolerans mot att göra fel hävdar Bruzelius och Skärvad (2004). 

 

Ett gott föredöme och hög moral ansågs vara essentiellt för en ledare. På frågan om de 

fattade moraliska beslut på fingertoppskänsla eller strukturerat och ordnat, svarade 

samtliga att de fattade beslut på ”magkänsla” d v s efter en intuitiv uppfattning om vad 

som är rätt eller fel. Däremot hade de en vag uppfattning om vad som styr det som är 

god moral. 

 

Ahltorp (1989) visar på betydelsen av att vara ett gott föredöme vilket är i enlighet med 

de intervjuades inställning. 

5.1.4 Styrning 

Alla var helt överens om att en chef bör leda genom att utarbeta och kommunicera 

visioner, mål och strategier så att personalens insatser kraftsamlades till att nå dessa. 

Det är också viktigt att utarbeta en tydlig affärsidé men vad den skulle innehålla rådde 

det olika uppfattningar om. Kunden i centrum och att beskriva hur man skall bli bättre 

än konkurrenterna övervägde. 

 
Bennis och Nanus (1986) påstår att en ledares uppgift är att styra organisationen mot 

dess mål. För att kunna det måste ledaren bilda sig en uppfattning om var 

organisationen vill befinna sig i framtiden d v s att formulera en vision. Bruzelius och 

Skärvad (2004) visar på betydelsen av  

 

Samtliga chefer hade förändrat och utvecklat sin organisation sedan de tog över som 

chefer. Alla var överens om att organisationens utformning är central för hur 

verksamheten fungerar, för huvuddelen var det näst viktigast att påverka, efter mål och 

strategier. Dessutom sågs organisationen som en direkt följd av den strategi man valt 

och det ledarskap man tillämpade. 

 

Cheferna har olika uppfattningar om hur verksamheten styrs i den egna organisationen 

och i några fall gavs väldigt svävande svar. Den övervägande uppfattningen var att man 

styrde genom ekonomiska mål, en verksamhetsplan och genom kontinuerlig uppföljning 

som grund för ständiga korrigeringar. Samtliga chefer hävdar att de kontinuerligt 

genomför en omfattande uppföljning av verksamheten varvid intern och extern 

benchmarking utgör en central metod för verksamhetsutveckling. 

 

I enlighet med ovan hävdar Bruzelius och Skärvad (2004) att en kompetent ledning 

beslutar om mål och resultatkrav samt hur dessa skall mätas och att en god ledare styr 

verksamheten genom kontroll och uppföljning. Mintzberg (1983) visar på olika sätt att 

styra en organisation.  

 

 

 



 

 

 

 

6 SLUTSATSER 

6.1 Slutsatser 

Vad konstituerar gott ledarskap inom bankväsendet och vilka egenskaper bör en god 

ledare besitta? 

 

Vi kan konstatera att bankerna har olika affärsidéer och företagskulturer. Utifrån de 

intervjuer som gjorts är det dock inte möjligt att se att det föreligger några signifikanta 

skillnader mellan de olika bankerna i chefernas syn på vad som konstituerar ett gott 

ledarskap. Några regionala skillnader har vi heller inte kunnat påvisa. Även om de svar 

som de intervjuade lämnat, inte i alla stycken var samstämmiga, så fanns det inte några 

markanta skillnader avseende helheten. Sannolikt är skillnaderna mer ett uttryck för de 

olika individernas uppfattningar än respektive organisations. Verksamheten drivs på ett 

ganska snarlikt sätt och med i stort samma ledarskap. 

 

Vår uppfattning är att de intervjuade är ganska samstämmiga om de stora dragen när det 

gäller synen på ledarskap, ledarbeteenden, strategiarbeten, styrning och kontroll, 

resultat, företagskultur, organisation, nätverk, personal samt moral och etik. Däremot är 

det förvånande att det råder relativt stora skiljaktigheter när man granskar ovanstående 

områden mer djupgående. Särskilt eftersom cheferna jobbar i samma bransch, med 

samma kunder och fastän de har samma kompetens och utbildning. 

 

Bankernas system att rekrytera unga medarbetare och därefter utveckla och utbilda 

dessa inom organisationen, teoretiskt såväl som praktiskt, är ett framgångsrikt koncept. 

Det decentraliserade ledarskapet inom bankväsendet har fått individerna att utvecklas 

och ta ansvar för verksamheten såväl som sin egen utveckling. Vi har funnit att de har 

en god teoretisk och praktisk grund som hjälp i sina respektive befattningar och 

ledarroller. Samtidigt anser vi oss ha belägg för att påstå att de chefer som vi har 

intervjuat, som fått en omfattande, mer kvalitativ och specifik ledarskapsutbildning samt 

har en längre erfarenhet än övriga, också innehar en högre kompetens, mognadsgrad och 

självsäkerhet. 

 

Det som sätter en tydlig prägel på ledarskapet inom bankväsendet är att de allra flesta 

chefer har arbetat sig upp från grunden och därmed befäst goda kunskaper och 

förmågor, en stor lojalitet, förståelse för personalens arbetsvillkor och en fast förankring 

i företagskulturen. 

 

Skall vi framhäva något så är det förmågan att stimulera och motivera personalen 

genom att vara närvarande i organisationen och genom att visa ett ärligt intresse för sin 

personal. 

 

De har alla ett stort nätverk och en hög social kompetens och visat på en förståelse för 

föredömets betydelse och vikten av en god moral och etik. 

 

Vi har inte funnit några belägg för att det finns skillnader i ledarskap mellan kvinnor 

och män. De skillnader vi har observerat kan snarare förklaras av att individerna har 

olika kompetens och erfarenhet, än utifrån ett genusperspektiv. De intervjuade har gett 

en vag bild av att män skulle vara mer uppgiftsinriktade och kvinnor mer humanistiska i 

sitt ledarskap. Vi har inte funnit belägg för det utan den sammantagna uppfattningen 

efter intervjuerna visar snarare på motsatsen. 



 

 

 

 

 

Sammantaget anser vi att samtliga chefer har visat på ett modernt, effektivt och humant 

ledarskap. De intervjuade har olika egenskaper och förmågor. Därför kan vi inte ge ett 

enkelt svar på vilka egenskaper en god ledare bör ha inom bankväsendet. Vi kan dock 

konstatera att chefernas egenskaper ligger helt i linje med vad som konstituerar gott 

ledarskap i ledarskapslitteraturen. De egenskaper de själva säger är viktiga är: 

analytiskt, kommunikativ, affärsinriktad, organisatorisk, social, human, 

personalinriktad, relationsskapande, nyfiken, positiv, drivande, uppgiftsinriktad, lojal, 

lyhörd, trygg och självsäker, noggrann, entusiasmerande, engagerad, stimulerande, 

medryckande, beslutsmässig och tydlig.  

 

Utredningen har alltså visat att det som konstituerar ett gott ledarskap inom 

bankväsendet är: 

 personlig kunskap och insikt i att driva affärsmässig bankverksamhet med 

kunden i centrum, 

 förmåga att se helheten och att kunna formulera långsiktiga och vinstgivande 

strategier, 

 en effektiv och drivande ledarstil och en god förmåga att kommunicera sina 

budskap, 

 förmåga att sätta ihop effektiva team och skapa en väl fungerande organisation, 

 sinne för ordning och reda och förmåga att befästa denna kultur i organisationen, 

 förmåga att ta initiativ utan att ta onödiga risker 

 hög social kompetens och förmåga att skapa ett adekvat nätverk 

 ett humanistiskt och coachande arbetssätt 

 att vara ett föredöme. 

 

Jämfört med den forskning som bedrivits inom ämnesområdet anser vi att det finns en 

god samstämmighet mellan teori och praktik.  

6.2 Metod 

Vi har funnit att personliga semistrukturerade intervjuer är en lämplig metod när det 

gäller att undersöka vad som konstituerar gott ledarskap alternativt chefskap inom 

bankväsendet och vilka egenskaper en god ledare bör besitta. Den kvalitativa metoden 

har möjliggjort att vi kunde få en mer ingående förståelse för våra syften med studien 

och de frågor vi tagit fram. Vid eventuella oklarheter ges möjligheten att utveckla 

frågeställningen och ställa följdfrågor. Metoden är mer personlig och möjliggör att den 

som intervjuar skapar en personlig relation till den som intervjuas. Metoden tillåter att 

man kan gå på djupet så att intervjupersonernas uppfattningar och åsikter bättre kan 

klargöras. Vi finner också stöd i detta val från Alvarsson och Ydén (2000) som anser att 

då man studerar ledarskap bör detta ske genom en kombination av teoretiska idéer om 

ledarskap och sensitivt lyssnande på dem man vill förstå. 

6.3 Brister i studien 

Studien bygger på ett fåtal individer vilket medför att det statistiska underlaget inte är 

tillräckligt stort för att medge att några säkra slutsatser kan dras. Vi kan heller inte 

säkerställa huruvida de intervjuades uppfattning bygger på hur de själva skulle vilja att 

ledarskapet borde vara utformat eller om det baseras på det ledarskap de själva 

tillämpar. För att kunna uttala sig om det sistnämnda krävs att överordnade, sidoordnade 



 

 

 

 

och underordnade samt kunder intervjuas eller utfrågas via en enkät eller att forskarna 

ges möjlighet att följa chefen i dennes yrkesutövning under en längre tid. 

6.4 Fortsatt forskning eller förslag till fortsatta studier 

Vi anser oss ha konstaterat en tendens till, att de personer som har en mer omfattande, 

mer kvalitativ och specifik ledarskapsutbildning utbildning samt därtill mer erfarenhet 

också fått en högre kompetens, mognadsgrad och självsäkerhet. Samtidigt kan vi 

konstatera att den internutbildning som bankerna tillhandahåller, helt uppenbart håller 

en relativt hög klass. Det vore intressant att göra en jämförelse mellan individer som 

enbart har internutbildning gentemot andra som har en mer omfattande utbildning, för 

att se om extern och relativt kostnadskrävande utbildning också ger berättigat resultat. 
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Bilaga  1 INTERVJUUNDERLAG 

 

A Företaget 

1. Beskriv i korta drag hur bankens ledning och organisation är uppbyggd. 

2. Beskriv kort din position i företaget och de mandat du har? 

 

B Personen 

1. Vad är dina arbetsuppgifter?  

2. Vilken utbildning har du? 

3. Hur länge har du jobbat här och vad har du gjort innan du blev chef? 

4. Varför är du chef? 

5. Vilka är dina starka respektive svaga sidor som ledare och chef? 

6. Hur vill du att medarbetarna skall se på dig som ledare och chef? 

7. Hur ser din almanacka ut? Vilken tid har du att leda verksamheten respektive 

hur mycket av din tid är uppbunden av administration, möten m m. 

8. Har du någon särskild utbildning i ledarskap? Anser du det nödvändigt för att bli 

chef? 

9. Har du någon mentor? 

 

C Ledaregenskaper 

1. Hur definierar du ”ledarskap”? 

2. Är det någon skillnad på att vara ledare och att vara chef?  

3. Vad är en ledares uppgift? 

4. Vad utgör en bra ledare? (Vad utgör en bra chef?) 

5. Nämn minst tre egenskaper som du anser att en bra ledare skall ha. 

6. Anser du att en person är född till att vara ledare eller kan alla bli det? 

7. Hur viktigt är det att ha karisma? 

8. Vad utgör ett karismatiskt ledarskap? 

9. Vad är kvinnligt ledarskap? 

10. Vad är manligt ledarskap? 

 

D Ledarbeteenden 

1. Är entreprenör förmåga viktigt för en ledare? Definiera begreppet. 

2. Är makt viktigt för en ledare? Anser du dig ha makt? Vilken form av makt har 

du? 

3. Hur viktigt är språk, och symboler för ditt ledarskap? 

4. Hur ser du på auktoritet? 

5. Hur ser du på jämlikhet? 

6. Hur ser du på demokrati respektive delegering? 

7. Är det viktigt att en ledare är drivande? 

8. Hur ser du på coaching av personalen? Är det viktigt att en chef är stödjande? 

9. Hur ser du på situationsanpassat ledarskap? 



 

 

 

 

10. Kan och skall en chef hantera alla situationer, t ex ny marknadsorientering, 

fusioner, kraftiga åtstramningar, omorganisation o s v eller skall en ny chef 

tillsättas då företaget byter fokus? 



 

 

 

 

E Nätverk 

1. Hur viktigt är det för en ledare att ha ett nätverk? 

2. Beskriv ditt nätverk. 

 

F Strategi 

1. Vad är viktigast för en chef att påverka? Visioner, mål och strategi? Planering? 

Budget? Administration? Personal? Organisation? Löner? Förändringsarbete? 

Utveckling och framtiden? Rangordna om möjligt. 

2. Hur ser du på strategi, mål och visioner ur ett ledarskapsperspektiv? 

3. Hur ser du på affärsidé 

4. Hur hanterar du en svår situation? 

 

G Företagskultur 

1. Beskriv med enstaka ord, den företagskultur som råder i er organisation? 

2. Vilken betydelse har företagskulturen för verksamheten, personalen och 

resultatet? 

3. Hur viktigt anser du att det är för en chef att påverka företagskulturen? 

4. Kan en chef påverka företagskulturen eller är chefen en produkt av 

företagskulturen? 

5. Hur ser du på ”kafferumspratet”? 

6. Är ”kafferumspratet” ett instrument i ditt ledarskap? 

 

H Organisation 

1. Har du beslutat om den organisation ni har idag? 

2. Hur viktigt är organisationen för verksamheten? 

3. Hur genomförs styrning av verksamheten i er organisation? 

4. Hur görs kontroll och uppföljning? 

5. Har du de resurser (exempelvis pengar, tid) som krävs för att vara den ledare du 

vill vara? 

 

I Personal 

1. Management by walking around är en ledarskapsfilosofi. Hur ser du på det? 

2. Hur ofta har du tid att sitta ner med dina anställda? 

3. Hur ser du på mångfald? Vad skall vara uppfyllt för att begreppet skall vara 

giltigt vid en arbetsplats? 

4. Utvärderar ni er personal? Vem leder denna process? 

5. Vem beslutar om lönestruktur och lön? Vad påverkar en persons lön? 

6. Hur ser du på rörlig ersättning? Bonus? 

7. Deltar du i rekryteringsprocessen? Hur ser du på nyrekrytering? 

Vidarutbildning? 

8. Hur påverkar du som chef personalens motivation och lojalitet? 

9. Är det tillåtet att göra fel? 



 

 

 

 

J Moral och Etik 

1. Gott föredöme och hög moral är viktigt för en ledare. Fattar du ”moraliska beslut” 

på fingertoppskänsla eller strukturerat och ordnat? 

2. Etik och moral är ett vitt begrepp. Vad/vilka styr vad som är god moral? 

3. Hur viktigt är medias bevakning i detta hänseende? 

 

K Resultat 

1. Kan du påverka bankens resultat? 

2. Hur gör du det på bästa sätt? 

 

L Övrigt 

1. Vad kan förbättras enligt dig? 

2. Finns det nått som du vill förändra i din arbetssituation? (miljö, personal, löner, 

arbetstider)?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9 Bilaga 2 INTERVJUER OCH SVAR I SKRIFT 

 

A Företaget 

3. Beskriv i korta drag hur bankens ledning och organisation är uppbyggd. 

HN Handelsbankens organisationen är platt. VD, under honom 7 regionkontor och 

därunder de olika bankkontoren. I detta fall lyder Enköpingskontoret under region 

Gävle. Regionchefen som är tillika vice VD har tre ”rörelsechefer” vilka leder ca 

30 kontor vardera. Jag rapporterar till en av dessa. 

UR Se ovan. 

GH Eftersom vi är en sparbank har vi en speciell struktur då vi inte har några ägare 

men från styrelsen och neråt fungerar det som vilket aktiebolag som helst. Vi har 

en styrelse och en VD (Göran Hedman). Efter som det är ett finansiellt företag är 

verksamheten uppdelad i två delar, de som kontrollerar och följer upp 

verksamheten (de är inte inblandade i den operativa verksamheten) respektive den 

operativa verksamheten i form av en liten stab (personalavdelning, ekonomi och 

finanschef, marknadsavdelning, kreditavdelning) som stöd samt kontoren. 

Respektive kontorschef har breda mandat för den verksamhet de bedriver och tar 

alla stora beslut själva. Kontorscheferna har ekonomiska mål de skall uppnå i 

övrigt är verksamheten kraftigt decentraliserad. 

Ledningsfunktionen består av VD, stabs- och kontorscheferna. I en 

kundorienterad verksamhet måste organisationen vara så platt som möjligt. 

MB Nordea är nordens största bank om man tittar på behållningen vad banken är värd, 

så är vi större än vad Swedbank, handelsbanken och SCB är tillsammans i 

börsvärde sätt. 

Vi har ju en nordisk organisation, och för dagen har vi en dansk koncernchef som 

bor i Stockholm. 

Vi är en platt organisationsform. Vi är 34 000 anställda. Om vi tittar på hur 

organisationen ser ut så är det Christian Klausen som är våran koncernchef. Den 

organisationen som vi tillhör heter Nordic Banking och är då hela kontorsnätet 

och stödjande funktioner till kontorsnätet. Där är det en dansk kille som heter 

Peter Chyttse. Peter har i sin tur en Sverige chef som heter Hans Jakobsson. Peter 

är chef för hela norden och Hans för hela Sverige. Sen kommer Christian och 

slutligen jag. Så det är inte långt mellanrum mellan mig och Peter med tanke på 

hur stora vi är. Så från Sverige chefen så har jag bara en chef emellan mig 

AH Mickael Wolf som är koncernchef, sen är vi delade i olika divisioner.  Om vi tittar 

på våran svenska rörelse som ligger under svensk bankmarknad, för den är Kjell 

Edman ansvarig. Inom svensk bankmarknad finns det olika delar, tittar man på 

kontorsrörelsen så finns det sex regioner. Vi i Uppsala ligger i region mellersta 

och dom sex regionerna leds av sex regionchefer. Johan Smedman är våran chef. 

Under Johan Smedman finns det olika områden, som vi kallar för antingen 

enheter eller kontor. Det finns 19 kontor/enheter i region mellersta där Uppsala är 

ett och det är Uppsala som jag ansvarar för. Så här har vi allt att göra för att öka 

organisationen och öka kontorsnätet, och så att besluten hamnar närmare kund. Vi 

tror att dom bästa besluten fattas närmast kund. 



 

 

 

 

4. Beskriv kort din position i företaget och de mandat du har. 

HN Är bankdirektör. SHB är väldigt decentraliserade. Kontoret leds som ett eget 

företag. Vi har egen resultat- och balansräkning. Jag har mandat att bestämma 

över allt kontoret gör men är begränsade av en viss utlåningsram. Kontakten med 

högre chef är mycket sporadisk. Jag besöker kontoret ca 2 ggr per år och vi har 

telefonkontakt varannan månad. 

UR Jag har varit bankdirektör i 20 år. Är nu chef för NyföretagarCentrum i Enköping 

och är ledamot i ett antal styrelser samt personlig coach. 

GH Jag är VD för Enköpings sparbank. Mandatfördelningen mellan styrelsen och VD 

är som vilket aktiebolag som helst. Styrelsen svarar för långsiktiga strategier samt 

har ett lagstadgat ansvar för bland annat riskkontroll. VD har en formell 

instruktion och ansvarar fullt ut för den operativa verksamheten. När det gäller 

investeringar finns viss begränsningar för beslut överstigande 3 miljoner kronor. 

MB Jag är då kontorschef för detta kontor och kontoret på Dragarbrunnsgatan. Vi har 

7 privata kontor och ett rent företagskontor här i Uppsala län! 

AH Min position som chef är att vara ansvarig för Uppsala, och Uppsala består idag 

av 7 kontor, varav 2 är företags kontor och 5 är privatkontor. Jag är till lika 

ansvarig för företagskontoret här. Så jag leder både ledningsgruppen och 

företagsgänget här på Kungsgatan. Jag har fullt mandat när det gäller krediter, 

investeringar osv. Vi drivs som en liten bank i banken. 

 

B Personen 

10. Vad är dina arbetsuppgifter?  

HN Leda kontoret enligt lagar och förordningar och se till att resultat blir så bra som 

möjligt. Jag är resultatansvarig gentemot högre chef. Min arbetsuppgift är att leda 

personalen och utveckla verksamheten samt att försöka undvika förluster. 

UR Se ovan HN 1. Idag att ge råd till de som vill starta företag. 

GH Det är en coachande roll att vara VD. Jag är ute i organisationen så mycket jag 

kan, stöttar kontorscheferna och personalen samt följer upp verksamheten. Jag 

deltar i eller genomför endast kundverksamhet på avrop från kontorscheferna. 

Utöver det har jag en ständig dialog med stabscheferna och finanschefen 

angående placeringar, hur banken skall hantera sin likviditet, 

ekonomiuppföljning, beslut om marknadsaktiviteter m m. 

MB Inget svar! 

AH Mina arbetsuppgifter består av att leda alla medarbetare, dels så har jag chefer till 

min hjälp på dom olika kontoren. 

Min viktigaste resurs är att alltid ha fokus på mina medarbetare, att de trivs, har 

kul och vill faktiskt gå till jobbet och framför allt att de är stolta av att ha oss som 

arbetsgivare. Det viktigaste är att jag är med och stöttar dem i företags affären, 

men också i vissa privata affärer när jag behövs! De andra cheferna gör det jobbet 

runt om så bra så jag behövs inte lika mycket i den utsträckningen men kan hända 

någon gång då och då! 

 



 

 

 

 

11. Vilken utbildning har du? 

HN Gymnasial ekonomi utbildning. Omfattande utbildning inom banken. 

UR Jag började som kassörska och har jobbat mig upp i banken. Omfattande 

internutbildning. Managementutbildning vid IFL (Handelshögskolan) och LMI 

(Leadership Management International). 

GH Jag är en klassisk långvägare med ekonomisk utbildning på gymnasienivå som 

började från grunden med enkla ärenden vid kontoret i Flen. Därefter har jag haft 

ett antal kontors- och regionchefsbefattningar innan jag blev VD för åtta år sedan. 

Det är vanligt inom bankverksamheten att chefer har startat från grunden direkt 

efter en gymnasial ekonomisk utbildning och sedan jobbat sig upp genom 

systemet till chefsbefattningar. Vid nyrekrytering idag har de flesta som anställs 

en akademisk utbildning, vilken betraktas som grundutbildning. Den konkreta 

yrkesutbildningen tillhandahålls sedan av banken allt eftersom individen 

utvecklas och gör karriär inom banken, såväl genom internutbildning, som köp av 

extern utbildning, t ex managementutbildning vid IFL. 

Fördelarna med att ha växt upp i systemet är att man kan hantverket från grunden 

men som i alla branscher är det också viktigt att få friskt blod och nya impulser 

utifrån. 

MB Har vanlig gymnasieutbildning men jag har Pluggat internt och så har jag läst 10 

hp när jag var barnledig, företag och marknad bl a. Har jobbat sedan mitten på 80-

talet i banken. 

AH Jag har en 3 årig gymnasieekonom utbildning i botten. Jag har jobbat i en annan 

bank tidigare som är Handelsbanken och där utbildade jag mig motsvarande den 

utbildningen till viss del du har, 10 hp juridik o s v så jag har plockat såna 

utbildningar. Sen har jag jobbat i ett finansbolag och sen kom jag till våran bank, 

och där har jag gått dom här företags programmen i banken som inriktar sig mot 

företagssegmentet. Idag är dom lite annorlunda men tidigare gick dom under 1 år 

så jag har gått dom, både den första som hete företags program 1 och sen har jag 

gått en högre som hette företags program 2. Sen har jag parallellt som jag har 

jobbat nu läst enstaka kurer på universitetet. Så jag har pluggat lite här och där. 

Jag har även läst lite ledarskaps utbildningar inom banken.  

Den bästa lärotiden är att jobba. Jag jobbade i den förra bankkrisen, d v s i början 

på 90-talet, och där har jag min absolut allra bästa skola! 

 

12. Hur länge har du jobbat här och vad har du gjort innan du blev chef? 

HN Jag har jobbat i banken i över 30 år. Började 1979 i augusti. Jag har haft 11-12 

olika befattningar inom banken. Jag har fått traineeutbildning, chefskurser och 

coaching genom årens lopp. Jag har varit chef sedan 1984. 

UR I hela mitt yrkesmässiga liv till pension. Jag har haft många olika befattningar 

inom banken. 

GH Se ovan. 

MB Sen 2005 som kontorschef på detta kontor, innan var jag chef för våra personliga 

bankmän, rådgivarna här men nu har jag en ledningsgrupp kring mig där jag har 

en säljledning som jobbar med dom olika grupperna 

AH Hit kom jag i mitten av januari. Innan dess har jag vart chef för företagskontoret 

på Stureplan, och dess för innan har jag haft en biträdande roll på hamngatan som 

också var ett företagskontor, och innan dess så jobbade jag som kundansvarig på 

företagssidan! 

 



 

 

 

 

 

 

13. Varför är du chef? 

HN Vet inte. Jag har inget behov av makt i sig. Sannolikt för att få vara med och 

påverka. Jag vill veta vad som händer och vill kunna påverka min egen 

arbetssituation. Arbetet har fungerat väl och jag har varit uppskattad av 

medarbetarna och då föll det sig naturligt. Jag tycker om att stå i centrum. 

UR Jag blev chef. Har haft tur. Gick kurs i självkänsla där vi skulle ange vad vi gör 

om 5 år. Jag hade en vilja att gå vidare och skrev kamrer. Var kursansvarig för 

kurs i värdegrund med chefen för Uppsalakontoret. Han blev senare regionchef 

och ringde en dag och erbjöd mig jobbet som chef för Enköpingskontoret. Inom 

SHB blir man som regel inte chef på det kontor där man jobbar. 

GH Möjlighet att påverka en verksamhets utveckling är den viktigaste drivkraften 

men det finns också monetära drivkrafter och möjligheten att påverka sin egen 

utveckling, vilka inte skall föraktas. 

MB Varför jag är chef är för att jag tycker om att bestämma. Sen gillar jag människor 

och kunna se hur man kan utveckla folk. Det är det som triggar jobbet att försöka 

hitta knappen hos var och en, för den ser inte likadan ut. Man ska försöka få 

människor att blomma. 

AH Jag var alltid den som inledde, som såg vad som behövdes göra. Här kan vi göra 

så här, och där kan vi ändra på det. Och jag tipsade chefen lite grann för att det 

skulle bli bra! Man tänker ofta en högre nivå än vart man befinner sig! Jag får 

näring när jag ser andra människor växa! Det kändes tryggt att jag fick börja som 

biträdande chef under min chefs vingar. Man fick känna på om det var någon som 

jag ville göra, och samtidigt fick lära sig att ta ansvar för sin personal.  Ibland 

gjorde man fel saker, ibland bra så man fick gråta och samtidigt skratta sig 

framåt,. Men det är verkligen en god väg till ledarskap, det är biträdande rollen. 

 

14. Vilka är dina starka respektive svaga sidor som ledare och chef? 

HN Styrka: Jag är bra på att sätta ihop en fungerande arbetsgrupp och att få med mig 

medarbetarna. Jag får medarbetarna att dra åt samma håll och skapar bra sammanhållning, 

vilket i sin tur ger ett bra resultat. 

Svaghet: Jag är lite för snäll och tänker ibland för mycket på hur medarbetarna mår än på 

företagets bästa. 

HN började med att beskriva sina svaga sidor, inte sin styrka. 

UR Styrka: Kan få medarbetaren att växa i sin yrkesroll och som person. Duktig på att ge beröm. 

Prestigelös. Positiv. Kan jobba i och tillhöra gruppen men ändå vara chef. God förmåga att 

omge mig med kompetenta medarbetare för att komplettera mina egna kompetensluckor. 

Behandlar andra som jag själv vill behandlad. God intuition, god förmåga att se helheten och 

vad som är viktigt. 

Svaghet: Inte så strukturerad eller analytisk. Fattar beslut på känsla. Är impulsiv och kan 

uppfattas som otydlig. Har tränat på att bli mer tydlig. Anser mig inte ha fullständiga 

teoretiska kunskaper. Kompenserar mina svaga sidor genom att välja medarbetare som 

kompletterar dessa. 

UR började med att beskriva sina svaga sidor, inte sin styrka. 

GH Starka sidor är tydlighet, och människokännedom. Jag tycker om människor och att jobba 

med ”management by walking around”. Jag törs alltid fronta och tycker om att uppträda och 

hålla föredrag. Jag är en väldigt utåtriktad person vilket är en styrka när man är chef. Min 

allra största styrka är att jag har en humanistisk grundsyn och tror på det humanistiska 



 

 

 

 

ledarskapet. Det skall dock inte likställas med ett kravlöst ledarskap snarare kan man inom 

ramen för det humanistiska ledarskapet ha ganska tuffa krav på de anställda. 

Svaga sidor, vilket har blivit bättre med åren, är att jag kan bli lite otålig om inget händer och 

då är jag benägen att vara snabb till beslut. Jag har jobbat med det och tillåter till och från en 

längre diskussions fas idag än tidigare innan beslut. 

GH började med att beskriva sin styrka, inte sina svaga sidor. 

MB Mina starka sidor är att jag tycker om människor, sen är jag handlingskraftig, jag står för att 

jag har ganska mycket sunt förnuft och står med bägge fötterna på jorden. Tittar man runt på 

de olika kontoren så har jag jobbat på många ställen och har en förståelse för hur det 

fungerar. 

Svaga sidor, dåligt tålamod! 

MB började beskriv sina starka sidor, inte sina svaga sidor. 

AH Mina starka sidor är att jag älskar människor. Jag är nyfiken på att lära känna olika folk.  Jag 

tror alltid gott om människor och vill alltid vara till hjälp och att det ska gå bra för alla. Man 

måste gilla människor för att vara chef. Sen älskar jag affärer. Alla som känner mig säger att 

jag har ett starkt affärsfokus och ett starkt driv. Så mina goda sidor är att jag har en stark inre 

motor som sprider energi till alla människor omkring mig. Jag tror att man upplever att man 

blir sedd av mig. Jag gör så en människa kan växa och göra goda prestationer, och gör att 

folk tycker att det är kul att följa med mig på den här resan. 

Mina svaga sidor är att min ambitions nivå är för hög, så jag drar upp en ganska hög aktivitet 

runt omkring mig, och det är jag medveten om. Dels så finns det dom som inte har samma 

ambitionsnivå som jag som kan tycka att gud vad jobbig hon är, ger hon sig aldrig. Det är 

nästan aldrig lugnt och stilla omkring mig, utan jag måste ha folk som tycker om att ha 

mycket och göra runt omkring mig. Vi tappar aldrig bort bollar men ibland kan det gå lite för 

fort så man känner att i bland måste jag också slå av takten för att må bra och hinna ta hand 

om mig och min familj, men som sagt det är sånt jag är medveten om. 

 

15. Hur vill du att medarbetarna skall se på dig som ledare och chef? 

HN Jag vill att de skall se på mig som en de kan lita på, en som skapar trygghet. 

Någon man kan komma och få stöd och hjälp av. Ett bollplank. Som en person 

som ger mandat till de underlydande och tillåter att de jobbar självständigt och 

under ansvar. Inte en person som detaljstyr. Jag vill styra övergripande och se till 

helheten. 

UR De skall känna trygghet. Viktigt att stå upp för sina medarbetare och stötta dem, 

särskilt när någon gjort fel. Ingen får känna att de fått oförtjänt kritik. Inte känna 

sig överkörda. Viktigt få med sig medarbetarna och att de förstår fattade beslut. 

Få tydliga besked, veta var jag står och vad jag tycker. 

GH Som ett föredöme, affärsmässigt och etiskt. Etiken är viktig då bankbranschen 

bygger på förtroende och då måste medarbetarna känna att man lever enligt den 

etiska norm som man kommunicerar. Vidare är det viktigt att uppfattas kraftfull 

och att man har förmåga att fatta beslut och styra verksamheten. Människor vill 

ha ledarskap. De sämsta cheferna är de som är otydliga och som inte vågar kliva 

fram. De som inte vågar fatta beslut och särskilt då obehagliga beslut, blir aldrig 

bra ledare. Tydlighet är viktigt. Beslut fattas alltid i en organisation. Antingen av 

chefen, eller om han inte är beslutsfähig eller är otydlig, av någon annan. 

MB Hur jag vill att medarbetarna skall se på mig är att alla är på väg någonstans men 

jag är den som man vill följa och att jag är här för att skapa förutsättningar om 

vad dom skall göra. 

AH Jag vill vara en förebild för dom! Jag vill att dom ska se mig som ett bollplank 

som alltid finns där när dom behöver mig. Dom ska heller aldrig fundera på hur 



 

 

 

 

skall jag säga det här till Annika för att det skall låta rätt, utan dom ska våga vara 

öppna, ärliga och raka, oavsett om dom tycker att det är bra eller mindre bra! Jag 

vill gärna ha feedback på hur jag upplevs, på vad jag gör bra eller dåligt! Jag tror 

att jag skapar den atmosfären runt omkring mig, man är inte rädd för mig! Det är 

vad jag upplever iallafall! 

 

16. Hur ser din almanacka ut? Vilken tid har du att leda verksamheten 

respektive hur mycket av din tid är uppbunden av administration, möten m 

m. 

HN Almanackan är för full. Almanackan styr ibland för mycket. Man har en vision att 

frigöra sig men det är svårt. 

UR För full. Försöker prioritera medarbetarna. Blivit bättre på att avsätta tid och 

prioritera efter ledarskapsutbildning. Jag lägger även in privat tid. 

GH Jag har med åren blivit bra på att strukturera min tid. Får jag ett papper på bordet 

frågar jag mig alltid, vem i organisationen kan göra det här och finns det ett svar 

på frågan får denne omedelbart ärendet. Genom att vara konsekvent i detta skapar 

man sig tid. Administrativa uppgifter sköter jag aldrig, det handläggs i 

organisationen. Jag deltar i många möten men ser detta som en del i mitt 

ledarskap, t ex att leda en styrgrupp. Vissa måsten av hantverkskaraktär finns, 

som att vara ordförande i kreditkommittén respektive finanskommittén där beslut 

fattas om placeringar, utbildningar m m, vilket tar sin tid. Jag tycker dock att jag 

har den tid han vill ha och behöver för att utöva mitt chefskap och känner mig inte 

som en slav under almanackan. 

MB Min almanacka är en av mina starka sidor, då jag försöker planera och prioritera, 

det är inte alltid det lättaste, men visst är det en hel del både administrativt och 

möten som återkommer där vi jobbar med resultat. Uppföljning, månadssamtal 
med mina säljledare, utöver mitt jobb jobbar jag även med 

privatmarknadsfrågorna som utgör ungefär 30-40 %. Jag är en länk eller 

högerhanden till min chef för att driva frågorna för hela regionen. 

AH Min almanacka är full! Och det blir den vare sig du vill det eller inte. Den är så 

klart öppen för att medarbetare att boka i. Medarbetarna är det viktigaste, sen 

kommer kunderna. Är det någonting så vet dom att dom har företräde till mig, då 

flyttar jag på något annat bara för att skapa tid åt medarbetarna! 

 

17. Har du någon särskild utbildning i ledarskap? Anser du det nödvändigt för 

att vara chef? 

HN Jag har en praktisk och teoretisk ledarutveckling för att kunna vara chef. Jag har 

gått olika kurser där man kan få tips och råd av andra ledare. Det är oerhört viktigt 

med ledarskapsutbildning! 

UR Jag har praktisk och teoretisk ledarutveckling. Gått kurser internt, vid IFL och 

LMI. Oerhört viktigt att få utbildning. Det är en stor omställning att bli chef. Man 

måste också förstå tänket inom det företag man jobbar. Bra att ha börjat från 

grunden och växa upp i systemet. 

I SHB blir man som regel inte chef vid det kontor man jobbar, utan man får 

förflyttning till ett annat. Motivet är att det är svårt att bli chef över sin kompisar. 

GH Man måste ha ett grundkoncept av personlig karaktär för att bli en bra ledare, som 

en humanistisk grundsyn och man måste tycka om människor. Därutöver är det 

mycket viktigt med ledarskapsutbildning. Ungefär vart tionde år har jag gått en 

större ledarskapsutbildning som MIL (Management i Lund) vid Lunds universitet 



 

 

 

 

1985, IFL (Institutet för företagsledning) vid Handelshögskolan i Stockholm  

1995 och INSEAD (Executive Educatin - Strategic Management  in Banking) 

Fontainebleau 2005. 

MB Från det att man funderar på att bli chef så finns en utbildning som heter potentiell 

managers som man kan gå och testa sig själv om det är någon som passar en. Jag 

kan säga att det är många som går därifrån och känner att detta inte var någon för 

dom. 

AH  Jag lägger all min tid på försäljning och medarbetarna. Ofta kan det leda till att 

en chef arbetar med 80% administration och 20 % försäljning och medarbetare. 

En chef som leder så här är en chef som sitter ensam bakom ett skrivbord. Det här 

är ingen framgångsfaktor. Den stora utmaningen för alla chefer är att vända på 

dessa siffror, 80 % försäljning och medarbetare och 20 administration. Och det är 

en sak som du måste tvinga dig till! Man måste alltid tänka på vad är viktigast för 

att vi ska nå framgång, börja sortera, prioritera och planera! Medarbetarna får 

aldrig lida för att en chef inte kan planera, och det är oftast där cheferna går fel. 

De framgångsrika kontoren ligger här, att de cheferna är insatta. Detta kallar jag 

för en chefs fälla som man måste vara uppmärksam på! Annars blir man en duktig 

administratör, men en duktig administratör leder inte medarbetarna! Jag 

tillbringar ungefär 5 % av min tid inne på mitt kotor. Jag är oftast ute i affären. 

Efter klockan 5 på eftermiddagarna så kan jag sätta mig på mitt kotor och göra det 

andra. Detta är en viktig framgång om man ska vara chef! 

 

18. Har du någon mentor? 

HN Jag startade min bana innan coaching blev ett allmänt begrepp. Jag har ingen 

utpekad mentor men har personer jag ringer till när jag har problem. Jag ringer bl 

a till en chef jag har haft tidigare i Stockholm – den bästa chef jag har haft. Även 

andra kontorschefer då det är ett ganska ensamt jobb att vara bankdirektör. Vi 

utnyttjar varann. Jag betraktar det mer som ett nätverk än en särskild coach eller 

mentor. 

UR Det är viktigt att ha någon som företräder och beskyddar en högre upp i 

organisationen. Coaching och nätverk är inte samma sak. 

GH Min styrelseordförande är min mentor. Han är en väldigt bra styrelseordförande 

och vi har en mycket god relation därför behöver jag inte söka mig till ett annat 

mentorskap. Efter 36 år i branschen och jobb i stora och små organisationer så har 

jag ett jättestort kontaktnät vilket jag utnyttjar till och från utifrån ett 

mentorskapperspektiv. Sedan har jag turen att ha en bror som är i samma bransch 

(han är Sverigechef på Swedbank) och som har arbetet lika länge i systemet. Vi 

har över åren alltid haft ett mentorskapsförhållande. 

MB Jag har ingen mentor men jag har haft. Däremot är jag mentor åt en tjej sen några 

år tillbaka 

AH Ingen direkt mentor men jag har ett enormt nätverk runt omkring mig som jag kan 

prata med. När man blir chef man kan bli oerhört ensam men man måste hitta folk 

som man kan prata med, och då är det inte folk som är runt omkring mig i 

vardagen, då skapar jag ett nätverk kring mig som jag kan ringa och prata med i 

olika sammanhang. Det kan t ex vara min styrelse ordförande som sitter i 

styrelsen för banken o s v. Det är folk som inte är nära mig men som känner mig 

och kan mig som jag kan ringa när jag behöver dom! 

 



 

 

 

 

C Ledaregenskaper 

11. Hur definierar du ”ledarskap”? 

HN Det är att leda en grupp, att få medarbetarna i en grupp att fungera tillsammans. 

Det är transparens, att man kan förmedla vart man är på väg till gruppen, så att 

även medarbetarna brinner för arbetet som chefen. Det är målstyrning och 

motivation. 

UR Verksamheten skall bedrivas enligt gällande föreskrifter, ej överskrida sina 

befogenheter. Ansvar. Medarbetarna skall må bra, känna sig sedda och 

bekräftade. Att stimulera. Ledaren skall vara en god förebild och vara ärlig. 

GH Ledarskap är att sätta och kommunicera mål. Att kunna få en organisation att gå i 

den riktning som är förutbestämd. 

MB Om jag ska definiera ordet ledarskap skulle jag säga någon som man vill följa,. 

Någon man litar på och känner en inre trygghet. 

AH Ledarskap för mig är att vara nära medarbetarna och att vara duktig på att ibland 

leda och förstå vilket behov dom har av mig i just den situationen som dom 

befinner sig i. Ibland ska jag vara en instruerande chef, ibland en stöttande och 

ibland bara uppmuntrande osv. Så man växlar mellan ledarskap och chefskap! 

Ett bra ledarskap är att vara en bra förebild men också vart jag ska befinna mig 

beroende på vad jag har för situation framför mig. Ibland behöver jag peka med 

hela handen, och ibland ska jag inte alls peka, utan istället kliva tre steg bakåt och 

låta dom andra gå framför! Man ska kunna ligga nära och förstå vad som är 

viktigt för var och en av medarbetarna. 

Ledare är att man delar med sig av arbetsuppgifterna till alla andra, d v s 

involvera medarbetarna i beslutet, alla känner att vi tillsammans bestämmer hur vi 

ska göra för att komma vidare. 

Chef är mer det att man måste bestämma, då jag ibland kommer till vissa 

situationer att jag måste säga NEJ eller JA! 

 

12. Är det någon skillnad på att vara ledare och att vara chef?  

HN Egentligen inte, men det finns chefer som är chefer av fel anledning. De är chefer 

för att de tycker om att bestämma över andra på ett sätt som inte riktigt är 

relevant. Det skiljer sig mycket mellan olika länder. I Sverige är vi ledare, jmf 

med Finland och Tyskland, där är man mer chefer. 

UR Chef är en position och att vara ledare är en relation 

GH Den klassiska definition av chefskap är mer av karaktären ordergivning och att få 

de underställda att utföra verksamhet medan ledarskap är att få människor att, 

inom givna ramar, själva fatta beslut och att ge de underställda sådant 

självförtroende att de vågar fatta beslut. Det är en väldig skillnad mellan chefskap 

och ledarskap. 

MB Som jag sa tidigare, ledaren vill man följa. Chef det är en stämpel man får på sig 

att vara. 

AH Se ovan! 

 

13. Vad är en ledares uppgift? 

HN Ledarens uppgift är att coacha och motivera. Ledaren skall ha förmåga att skapa 

trygghet och tillit samt utgöra ett bollplank. Han skall styra övergripande och se 

till helheten och utifrån det ge mandat till sin underlydande chefer samt låta dem 

jobba självständigt. 

UR Se till att arbetet blir utfört. Motivera och få medarbetarna att dra åt samma håll. 



 

 

 

 

Jobba med grupprelationer. Sätta ihop olika profiler och välja rätt man för jobbet. 

Informera medarbetarna. 

GH Ledarens uppgifter är att synas, att finnas till hands så frekvent det går i syfte att 

verbalisera eller kommunicera den strategiska inriktningen så att alla förstår den 

och handlar i enlighet med den. Genom att jobba med ett fåtal ganska enkla 

målbilder skapar jag kunskap hos de anställda om varför och hur de skall agera. T 

ex, varför måste vi ha en bra avkastning? Jo, för att vi skall kunna konsolidera 

verksamheten och skapa förutsättning för en långsiktig överlevnad. Hur skall vi 

göra? Jo, vi skall jobba hårt för att göra kvantitativt fler affärer till så låg kostnad 

som möjligt. 

MB Skapa förutsättningar för att andra skall kunna göra så bra ifrån sig som möjligt 

AH Ledarens uppgift är att stimulera och organisera organisationen. Jag vill att 

medarbetarna strålar i sina positioner, jag ska vara en bakom figur som ser till att 

allt det här funkar! 

 

14. Vad utgör en bra ledare? (Vad utgör en bra chef?) 

HN Ledaren skall vara nyfiken och genuint intresserad av verksamheten, både för 

medarbetarna, verksamheten och kunderna. Ledaren måste vara intresserad av och 
tycka om människor. Han skall tycka jobbet är kul och brinna för det han gör, inte 

göra jobbet för att han måste. Ledaren skall ha ett genuint intresse. Ledarens 

uppgift är att vara positiv, att vara drivande och utgöra ett bollplank. Ledaren 

måste förmedla en positiv inställning. Ledaren skall även kunna säga till när något 

är fel och leda på det sättet också.  

UR En ledare kan entusiasmera. Ser till att det är kul på jobbet. Är medryckande. Ger 

tydliga visioner och mål. Stimulerar medarbetarna. Får folket med sig och ser till 

att de drar åt samma håll. 

GH Det måste finnas en humanistisk grundsyn och man måste ha en väldigt god 

förmåga att kommunicera. Man måste också ha förmåga att identifiera och 

konstruera strategier och mål. 

MB Någon som man vill följa, en som har en positiv människosyn och är duktig på att 

släppa in folk och låta bli delaktiga i det som skall göras. 

AH Se ovan! 

 

15. Nämn minst tre egenskaper som du anser att en bra ledare skall ha. 

HN Nyfiken, intresserad och positiv samt drivande. 

UR Analytisk, tydlig och kunna skapa goda relationer 

GH Se ovan  

MB Tycka om människor, ha en bra integritet är väldigt viktigt, man skall kunna lita 

på en, Man skall kunna berätta saker för en utan att den går vidare och berättar det 

vidare, bra klimat för medarbetarna 

AH Vara lyhörd och lyssna mycket är en av dom viktigaste egenskaperna. Tycka om 

människor och vara tydlig! 

 

16. Anser du att en person är född till att vara ledare eller kan alla bli det? 

HN Man måste ha något med sig från början men visst kan man träna på att vara 

ledare. Ingen är fullkomlig, alla behöver träna och utvecklas En god ledare måste 

tänka i dessa banor och ständigt försöka utveckla sig som person och ledare. Man 

kan utveckla sig som ledare men det måste finnas något från början. Det är svårt 

att sätta fingret på vad det är som gör vissa till goda ledare.  



 

 

 

 

UR Alla kan lära sig till en viss gräns men riktigt duktiga chefer har en medfödd 

förmåga. Duktiga chefer är enkla i form och budskap. De ser helheten och inte 

bara detaljer och ser vad som är viktigt. Det ligger mycket arbete bakom varje 

chefskarriär. 

GH Man måste ha viss egenskaper men man kan bli en mycket bättre ledare genom att 

man utbildar sig och tränar. Framförallt krävs att man har en relation till sina 

medarbetare så att man kan få en vettig feedback. Man måste ha en god förmåga 

att kommunicera annars kan man aldrig bli en bra ledare. 

MB Alla kan säkert bli de men sen tror jag att man har med sig någon form av 

egenskaper i sin personlighet som gör att vissa är mer lämpliga än andra.  

AH Jag tror inte att man är född till att bli chef utan man ser i vissa människor att dom 

har ett inre driv, att dom kan göra lite mer. Att man stöttar sitt företag till 110% 

och alltid vill hjälpa till! Många vill bli chef för att det är fint att bli chef, då är 

man helt fel ute. Man kan aldrig bli chef förrän du är klar med dig själv som 

människa. Du måste utveckla dig själv så din inre resa är färdig. Sen kan du lägga 

mer fokus på medarbetarna, och då blir det väldigt lite ljus på dig eftersom man 

måste låta medarbetarna stråla och många chefer kan uppleva det som väldigt 

jobbigt! 

 

17. Hur viktigt är det att ha karisma? 

HN Det är viktigt. 

UR Det är bra att ha. 

GH Det är viktigt. 

MB Karisma är väldigt viktigt, att man utstrålar energi, en positiv auktoritet, där man 

känner att man kan få förtroende för sin ledare/chef. 

AH Det är en god hjälp om man har karisma. 

 

18. Vad utgör ett karismatiskt ledarskap? 

HN Det är svårt att beskriva vad karismatiskt ledarskap är. Det är att vara en naturlig ledare på 

något sätt. Man kan ha karisma på olika sätt, men det är svårt att säga på vilket sätt. Man 

sätter sin prägel på något sätt. Vissa chefer bara har karisma, vilket känns när de kommer in i 

ett rum. De naturliga ledarna har karisma. Dessa personer utstrålar självförtroende, men det 

skall vara rätt självförtroende.  Inte självförtroende som bygger på att man är väldigt duktiga 

på gränsen till ofelbar och att man ser ner på alla andra som mer eller mindre värdelösa. En 

karismatisk ledare skall utstråla trygghet och pondus, men även pondus måste vara av rätt art. 

Karisma bygger på en inre trygghet. 

UR Det är något som tilltalar andra. Det handlar om relation till medarbetarna. Någon de ser upp 

till. Det är något som man utstrålar. En person som får människor att lyssna. De gör det de 

tycker är roligt och kan bekräfta en människa. De har något som tilltalar andra. 

GH Det är svårt att beskriva vad karisma är men man kan utpeka personer som har karisma. 

Göran Person och P-G Gyllenhammar utgör exempel på karismatiska personer. En person är 

karismatisk om personer runt omkring upplever honom som kraftfull och att han skapar tillit 

genom sitt sätt att vara. Det behöver inte nödvändigtvis vara stjärnglans, det är inte karisma. 

P-O Eriksson har Karisma trots att han har låg profil.  

MB Utstrålar energi! 

AH Att man smittar energi och drivkraft och så vidare. 

 



 

 

 

 

 

 

19. Vad är kvinnligt ledarskap? 

HN Jag har haft flera kvinnliga chefer. Det finns olika kvinnliga ledare. Det finns de 

som försöker vara män och då blir det fel. Kvinnliga ledare är oftast lite mer 

duktiga på människor än vad män är. De bryr sig om gruppen lite mer. De är bra 

på att skapa gruppgemenskap. De goda kvinnliga ledare jag har haft har varit mer 

humana på något sätt, mer för gruppen och för individen, visar mer intresse och 

har lite mer känsla. De bryr sig mer om människan. Jag har svårt att säga vad det 

är. Kvinnor tänker annorlunda än män i olika sammanhang. Män är mer 

fyrkantiga och det skall ofta vara på ett visst sätt. Kvinnor kan tänka annorlunda. 

De kan vara mer flexibla. Manligt ledarskap består i att de går in lite mer direkt 

på, lite mer uppgiftsinriktade, utan att det alltid är så mycket tanke bakom. De är 

lite mer direkta i sina beslut. De tänker inte alltid så mycket på hur folk mår. Det 

är både för och nackdelar med det. Samtidigt ger män lite mer klara besked, de är 

rakare. Det är dock väldigt olika då även kvinnor är individer och det är svårt att 

säga vad som är kvinnligt ledarskap. 

UR Vi närmar oss varandra, skillnaderna suddas ut. Jag vill tro att kvinnor är lite 
mjukare. Kvinnor kan vara väl så mål- och resultatinriktade som män men det är 

inte det som driver dem. De vill tillhöra gruppen. De är mer måna om att lyssna 

och handlar ofta på intuition. Det är viktigt för tjejer att tycka om de man jobbar 

med. Tjejer är inte vana vid att jobba i lag och kan bli blockerade när de möter 

personer de inte gillar. Det kommer att jämna ut sig och det är viktigt att det 

kommer fler tjejer i ledande positioner, för det krävs det ett nätverk. Svårt att 

hävda sig om man är den enda tjejen. 

GH Jag har aldrig sett någon skillnad på kvinnligt och manligt ledarskap. Det finns 

utmärkta kvinnliga och manliga ledare och dåliga ledare av båda könen. Det är 

svårt att säga vad som skulle vara kvinnligt eller manligt ledarskap. Vi har flera 

kvinnliga ledare i vår ledning och de har alla olika sätt att utöva sitt ledarskap på. 

MB Vi tjejer har en intuitionsförmåga som jag känner att killarna saknar ibland. Killar 

kan vara duktigare att framhäva sig själva än vad tjejerna är. 

AH Jag tror inte att det är stor skillnad mellan kvinnligt och manligt ledarskap, utan 

det har att göra med vilken person som finns där. 

 

20. Vad är manligt ledarskap? 

HN Män är mer fyrkantiga, det ska vara på ett visst sätt. De är mer direkt på, lite mer 

uppgiftsinriktade. De är mer direkta i sina beslut, lite rakare och det är inte alltid 

så mycket tanke bakom, de bekymrar sig inte alltid för hur folk mår osv. Det är 

lite rakare med män, de har en annan jargong. 

Det finns både kvinnligt och manligt ledarskap, män som har kvinnligt ledarskap 

och kvinnor som har manligt ledarskap. men det mesta är individuellt. 

UR Generellt är killar mål- och resultatinriktade. De har karisma och kan vara lite 

pojkaktiga. De har spelat fotboll (lagspel) och kan få med alla medarbetare. Killar 

kan jobba bra med människor de inte tycker om. 

GH Se ovan. 

MB Se ovan! 

AH Se ovan! 

 

D Ledarbeteenden 

1. Är entreprenör förmåga viktigt för en ledare? Definiera begreppet. 



 

 

 

 

HN En entreprenör är en person som tänker nytt och är drivande. Det måste man vara 

för att vara ledare idag. Det finns olika entreprenörer, de som kommer på något 

nytt och startar företag men även inom bankbranschen. Inom banken finns de som 

tänker nytt och utvecklar nya saker. Entreprenörer är en nytänkare. 

UR Mer och mer viktigt. Gäller att söka nya vägar, att vara entreprenörisk. En 

nytänkare som tar egna initiativ. Motsatsen är att vara statisk jmf 

kommunanställda. De gör som de blir tillsagda. 

GH Det beror på vad man leder. Ett visst mått av entreprenörskap måste alla ledare 

ha, d v s att man kan identifiera nya affärsidéer och affärsmöjligheter. I banken 

finns det intraprenörskap. Den stora drivkraften för de som är entreprenörer är att 

de vill skapa något. De vill ha möjligheten att påverka, att påverka ett skeende 

framåt, bortom det de gör. Är motsatsen till entreprenörskap förvaltning? Kanske 

inte riktigt men det finns en motpol där. Entreprenörer är ofta kreativa men inte i 

egenskapen konstnärskap. 

MB Inget svar! 

AH I våran affärsverksamhet så ska man vara duktig i att driva affärer, du måste 

kunna visa att du har ett affärsdriv, att du tänker sunt kring intäkter/ kostnader och 

att man har den kreativa förmågan att se möjligheter. 

 

2. Är makt viktigt för en ledare? Anser du dig ha makt? Vilken form av makt 

har du? 

HN Makt är inte viktig för mig. Jag lyssnar gärna på andra människor, men hur som 

helst har jag makt. Det är ju jag som bestämmer. Begreppet makt kan vara olika 

saker och beror helt och hållet på hur man utövar sitt ledarskap. Det behöver inte 

vara negativt. Makt i sig är ett negativt ord, att man kör över folk och tar beslut 

för att visa att man bestämmer. Det ligger mycket prestige i maktrollen, att man 

ska vara den som bestämmer och har sista ordet. För mig är det inte viktigt, jag 

lyssnar gärna på andra människor. 

UR Man måste ha makt som ledare. Medarbetarna måste veta att det är ledaren som 

bestämmer. De skall känna trygghet i att chefen fattar beslut. Skickliga 

medarbetare behöver inte utnyttja den formella makten, den är naturlig. 

GH En viss form av makt måste man ha som ledare. Det ligger i sakens natur att 

bestämma och säga att nu gör vi så här. Makt är inget man får. Makt är något man 

får ta, man kan kalla det att ta initiativet. Makt har en negativ klang i vårt 

samhälle och förknippas ofta med maktmissbruk, vilket inte är rätt. 

Initiativmöjlighet är en bättre beskrivning vilket man måste ha som ledare. Som 

ledare måste man ha mandat, vilket ger makt och inflytande. 

MB Klart att man har makt, men det är viktigt att man inte missbrukar den. Man måste 

ha makt för att bli ledare, man måste få bestämma annars är man ingen ledare. 

Om man ska springa och fråga vad andra tycker så behöver man inte finnas till, 

man är faktiskt där för att ta beslut. 

AH I min roll så följer jag en viss roll av befogenheter, men makt för mig är 

egentligen helt oviktigt. Det viktigaste jag har är om jag får förtroende hos dig, så 

du ger mig någonting tillbaka. Det är då jag har någon form av påverkan. Jag kan 

självklart tvinga dig till att göra något, men det är väldigt, väldigt kortsiktigt! Så 

makt för mig det är ett icke ord! Jag skulle aldrig utnyttja min position att göra 

någonting som inte gänget var avstämt med gänget runt omkring mig. 

 

 

 



 

 

 

 

3. Hur viktigt är språk, och symboler för ditt ledarskap? 

HN Språket är jätteviktigt, men ”barn” gör som man gör och inte som man säger. Det 

är viktigt att chefen visar hur man skall använda språket, vad man säger och hur 

man skall vara mot kunden, men även sinsemellan i gruppen. Språk och symboler 

är mycket viktigare än vad jag insåg då jag blev chef, men man lär sig med tiden. 

Man sätter sin prägel mycket mer än man tror.  

UR Det är viktigt och jag är övertygad om att man kan leda genom språk och 

symboler. Det är ett sätt att markera hur verksamheten ser ut. Proper klädsel säger 

en hel del. Man bör inte avvika eller sticka ut inom bankbranschen. Viktigt ge ett 

ärligt intryck. 

GH Symbolhandlingar är viktiga. Att ledaren lever som han lär är centralt annars blir 

det jobbigt för organisationen. Säger ledaren att organisationen måste spara kan 

han själv inte ägna sig åt excesser. Det är viktigt att det finns en viss finish, t ex 

att personalen är propert klädda. Inom det etiska området är symbolhandlingarna 

väldigt viktiga. Ska man ha vissa etiska normer i verksamheten så måste man 

själv leva upp till dem. 

MB Jag jobbar mycket med metaforer och försöker och göra svåra saker enkla, så det 

är klart att det är viktigt hur man informerar och gör folk delaktiga. 

AH Det är jätte viktigt. Jag försöker jobba genom metaforer och vårda min retorik för 

att få maximal effekt. Hur säger jag någonting, när säger jag det och på vilket sätt 

bygger jag upp det! Det funderar jag mycket på innan jag gör någonting. 

 

4. Hur ser du på auktoritet? 

HN Det är både positivt och negativt. Auktoritet på fel sätt är som makt ovan. Det är 

samtidigt viktigt att ha auktoritet. Speciellt i bankväsendet, om man har med 

människor att göra som kanske inte alltid sköter sig så måste man gå in och styra 

ganska hårt. Inte minst då det rör sig om pengar. Man bör ha en viss auktoritet 

och man bör nyttja den ibland också, särskilt i besvärliga situationer. Man stöttar 

också människor med sin auktoritet och det ger en tydlighet i organisationen.  

UR Att man får ett gensvar från de underställda. De måste respektera de beslut man 

tar. Viktigt att chefen uppfattas som trovärdig. De underställda måste lita på 

chefen. Chefen har den formella makten men det måste också framgå av hur han 

uppträder och uttrycker sig. 

GH Auktoritet är ett positivt begrepp medan makt är negativt värdeladdat. Det finns 

människor som får makt men inte har auktoritet. Det är en obehaglig 

kombination, kanske det sämsta i de här sammanhangen. Har man auktoritet så 

får man makt. Auktoritet förtjänar man. 

MB Det är klart att man skall vara en auktoritet för det är bara till att gå till en själv 

och man vill följa en som har auktoritet och karisma. 

AH Auktoritet är något jag förtjänar. Det kommer inte med rollen i sig, man kan 

missbruka en sån här roll som jag har och då blir det bara negativt för hela 

organisationen. 

 

5. Hur ser du på jämlikhet? 

HN Jag har aldrig sett några problem med det. För mig har det aldrig varit någon 

skillnad. I banken är det fler kvinnor än män som jobbar och idag finns det fler 

kvinnor på kontoret som lämpar sig till chefer än män. Jag har inga problem med 

att pusha fram dessa. Jämlikhet är något naturligt i banken. 

UR Lika betalt för samma jobb. Alla skall ha samma chans att avancera till chefsjobb. 



 

 

 

 

Ingen är förmer än andra. 

GH Det är en självklarhet att alla skall ha samma möjligheter oavsett kön, ras eller 

religion. Här måste man vara tydlig som chef. 

MB Jämlikhet är en självklarhet även om vi lätt kan fastna i den fällan men det är 

viktigt vem man jobbar med. 

AH Jämlikhet är självklar att man ska ha lika lön för lika arbete, oavsett etnisk 

bakgrund  osv.  

 

6. Hur ser du på demokrati respektive delegering? 

HN Demokrati skall det vara till en viss gräns men det är alltid chefen som har 

ansvaret. Barkar det åt fel håll måste chefen styra upp verksamheten. Det är bra 

om så många beslut som möjligt är kommunicerade med gruppen och där man har 

pratat ihop sig innan beslut. 

Delegering måste man utnyttja för att individen skall växa och för att folk ska 

utvecklas och lära sig nya saker. 

UR Delegera är svårt men det krävs för att man effektivt skall kunna jobba 

tillsammans. Ska man delegera måste man sätta tydliga mål så alla vet vart mot 

man strävar och chefen måste ha förmåga att hålla fingrarna borta och inte 

detaljstyra. Man får dock kontrollera och styra upp verksamheten om det går 

snett. Alla är inte plikttrogna men man lär sig efterhand vilka man kan lita på och 

ge delegerat ansvar. 

GH Hela vårt samhälle är uppbyggt på demokratiska spelregler däremot kan man inte 

driva en affärsverksamhet med fulla demokratiska spelregler. Det fungerar inte. 

Det är en viss governance-struktur som skall styra ett företag och inte en 

parlamentarisk demokrati. Det finns andra värden som att man skall få tycka och 

säga vad man vill, det skall vara uppfyllt. Genom lagstiftning garanteras 

demokratin och den är tung för bankbranschen. 

Delegering är jag bra på och det är en förutsättning för att man skall överleva. 

Finns det någon annan än chefen i organisationen som kan göra jobbet skall han 

också göra det. Man kan inte bara delegera ansvar, man måste också delegera 

befogenheter. 

Det finns en fara i ett system där chefer växer upp att man lägger sig i men det 

måste man frigöra sig från. Sedan kan man inte bortse från att varje chef har sina 

specialiteter genom sina vunna erfarenheter och då blir man helt naturligt 

tillfrågad om råd. 

MB Demokrati och delegering är oerhört viktigt i beslutsprocesser och sånt att man 

gör folk delaktiga så långt det går. Det är oftast så att inom givna ramar så har 

man att så här ska man jobba hos oss men inom den ramen finns det mängder med 

saker som vi kan påverka var och en och att låta folk faktiskt vara med och skapa 

det, hur löser vi det här, vilket håll ska vi åt, eller precis dit ska vi, hur får vi oss 

dit för det finns olika vägar. Är man inte duktigt på att delegera så sitter man med 

allting själv, och då kan man inte jobba med dom bitarna som jag anser är viktiga. 

Dom anställda mår också bra av att få ta mer ansvar. 

 

AH Jag tycker att alla ska vara med på tåget, sen får det inte bli sådär ”jamsande” utan 

min uppgift som ledare är att visa vägen för alla vart vi är på väg och måla upp en 

vision att det är hit vi ska, hur tar vi oss dit osv. Delegering är också självklart att 

alla är delaktiga i vad som pågår att man känner ett engagemang och naturlighet. 

Och det ska inte vara bara dom enkla arbetsuppgifterna vi utdelar utan det ska 

vara svåra tunga frågor som jag delat med mig av för jag tror att organisationen 



 

 

 

 

växer med den inställningen. 

 

 

 

7. Är det viktigt att en ledare är drivande? 

HN Ja, man måste vara drivande som chef och klara ut vad organisationen skall 

uppnå. Få medarbetarna med sig. Det är inte minst viktigt att chefen är drivande 

vid förändringsarbete. 

UR Det är mycket viktigt. En ledare måste vara drivande. När chefer har 

downperioder händer det inte så mycket utöver det dagliga arbetet. Chefer måste 

vara aktiva, stimulera sin personal och utgöra ett gott föredöme. 

GH Ja, absolut. Det kan vara en svaghet i mitt eget ledarskap då jag är väldigt 

drivande. Jag driver mig själv rätt hårt i att delta i verksamheten och därigenom 

driver jag också övriga. Man måste vara drivande som chef men man måste också 

känna vilken nivå som är rätt. Det måste finnas en balans. Drivande är ett positivt 

ord likställt med att entusiasmera och att visa vägen. 

MB Det är viktigt att det händer saker att man hela tiden utvecklas. 

AH Det är klart att det är viktigt. Skulle jag bara sitta och fika, sluta tidigare, gå ut på 

stan på arbetstid o s v så skulle engagemanget dö här. Men ligger jag 3 steg före 

så håller jag en takt som gör att gänget känner att dom måste växla upp för att 

hinna med. 

 

8. Hur ser du på coaching av personalen? Är det viktigt att en chef är 

stödjande? 

HN Ja det är oerhört viktigt. Det är en av huvuduppgifterna för en chef och då 

självklart en av mina huvuduppgifter. Genom daglig närvaro i organisationen 

försöker jag stötta och coacha min personal. 

UR Det är svårt att svara på. En chef skall alltid utgöra ett stöd för sin personal men 

olika individer kräver olika mycket stöd och ledning. Vissa är lojala och förstår 

vad som är viktigt och vad de bör göra. Andra måste styras hårdare. Det beror 

också på situationen och vilken tid man har för att lösa uppgiften. 

GH Jag har jobbat i min organisation med att systematisera coaching. I 

säljorganisationen har all personal återkommande coachsamtal med sina ledare. 

Man måste ha en viss fallenhet, utbildning och ett visst mått av intresse av andra 

människor för att bli en bra coach. Det jag har fokuserat på är att cheferna i 

verksamheten skall ha så lite kundtid som möjligt så att de kan ägna sin tid åt 

ledarskap och coaching. Det är en problematik i bankverksamhet att cheferna som 

växt upp i systemet har vissa kunder kvar som tar tid från ledarskapsfrågorna. 

Själv coachar jag hela tiden den personal som ingår i ledningsgruppen. De vet att 

de alltid kan komma och konsultera i olika frågor även om det inte är strukturerat 

i rena coachsamtal. 

MB Med coaching anser jag att det är en uppgift eller få personen själv i fråga att 

komma fram till ett svar genom att ställa frågor. Stödjande kan vara något helt 

annat om det är någon som har råkat illa ut eller om det är sjukdomar. 

Det är ju det som är ett situationsanpassat ledarskap, att man kan skilja på dessa. 

AH Jag tycker att det är viktigt att jag är stödjande, ger feedback osv. Att jag ger det 

till dom och dom till mig. 

 

 



 

 

 

 

9. Hur ser du på situationsanpassat ledarskap? 

HN Det är mycket viktig. Det är självklart och inget man tänker på, det blir bara så. 

Med tiden blir man bättre på situationsanpassat ledarskap. 

UR En ledare behöver agera olika i olika situationer och olika beroende vilka 

människor han leder. Vissa kräver mycket ledning och kontroll medan andra 

klarar sig bra på ensam hand. 

GH Det finns ett moment av situationsanpassat ledarskap. I många löpande ärenden så 

måste man bestämma sig för när har jag ett tillräckligt underlag för att fatta beslut. 

I vissa fall krävs ett litet beslutsunderlag medan i andra fall måste man ha ett mer 

långtgående underlag. Skall man implementera en ny strategi eller öppna ett nytt 

kontor så kan man behöva en lång process för att man skall komma rätt. Det är 

snarast ledtiden som påverkar det situationsanpassade ledarskapet. Med åren är 

man kanske lite snabb till beslut men tillkommer inget underlag för att jag väntar 

så finns det ingen anledning att skjuta upp ett beslut. Jag tillåter inga långbänkar.  

MB Se ovan! 

AH Man måste ha känsla för vad man gör och vem som gör det. Det kan vara en 

rutinerad person som får en ny uppgift och då måste man ta hänsyn till att det kan 

ta extra lång tid osv. 

 

10. Kan och skall en chef hantera alla situationer, t ex ny marknadsorientering, 

fusioner, kraftiga åtstramningar, omorganisation o s v eller skall en ny chef 

tillsättas då företaget byter fokus? 

HN Nej det kan han inte och det skall han heller inte göra. Det finns olika typer av 

människor och olika typer av chefer. Skall man öppna ett nytt kontor är det en typ 

av människor som skall göra det medan andra skall utveckla redan befintlig 

verksamhet. Jag anser inte att jag är den som skall öppna ett nytt kontor, jag skall 

komma in i ett moget kontor och driva det. Det är olika situationer och en individ 

kan inte hantera alla saker.  

UR Nej, det krävs olika chefer till olika uppgifter, även om en chef självklart skall 

klara lite av varje. Beroende på vad man skall lösa och beroende av situationen så 

rekryters olika chefer. Det är skillnad på att rycka upp en organisation och att 

förvalta den och det i sin tur kräver olika ledarskap. 

GH Skall man vara en bra chef och ledare måste man behärska merparten av dessa 

områden. Känner man att den egna kunskapen eller organisationens kunskap inte 

räcker till så får man ta stöd utifrån. 

MB Jag tror att man ska ha en ledare beroende på vad man skall åstadkomma som när 

jag fick det här jobbet så slog vi ihop kontoren i Uppsala, satte dit en ny 

ledningsgrupp, vi byggde om det här kontoret och det var tydligt vad det är som 

jag vill åstadkomma. 

AH Som människa, en chef kan ju utvecklas och förändras med företaget, så länge 

man känner att man är i takt med företaget då förtjänar man att vara en ledare, 

men känner man att man inte fixar det här, eller att organisationen är år ett annat 

hål som måste man vara ärlig mot sig själv och alla andra och kliva. 

 

E Nätverk 

3. Hur viktigt är det för en ledare att ha ett nätverk? 

HN Det är jätteviktigt med nätverk. Både inom och utanför banken. Vill man ha perspektiv på 

tillvaron kan man inte bara prata med folk inom SHB utom även inom andra banker eller 

branscher.  



 

 

 

 

UR Nätverk är annorlunda än coaching. Det är viktigt att ha både privata och jobbrelaterade 

nätverk. Det är viktigt att ha nätverk internt i banken. Man klarar sig inte utan som chef. 

Viktigt ha kontakt med folk man litar på, har förtroende för och som man kan bolla idéer 

med. 

GH Det är viktigt att ha ett nätverk och jag har ett stort nätverk som jag trivs med.  

MB Det beror på vart man befinner sig, men det är klart att man har ett nätverk runt omkring sig 

för att bolla, för som ledare kan man bli ensam beroende på hur man sitter. Nu har jag en 

ledningsgrupp omkring mig men för vissa ledare är detta otroligt viktigt med ett nätverk där 

man kan få idéer. 

AH Se tidigare! 

 

4. Beskriv ditt nätverk. 

HN Som bankchef är det viktigt att ha ett nätverk i den kommun man verkar, med de 

personer och företag som finns där. Det är också viktigt att ha ett nätverk inom 

andra banker och inom andra branscher. Det är också viktigt att ha ett privat 

nätverk. 

UR Jag har ett mycket stort nätverk vilket är mycket viktigt i det arbete jag har nu. Jag 

har ett stort nätverk från den tid jag var verksam som bankdirektör, dels från 

företagarna och från mina styrelseuppdrag, dels från kommunen och inte minst ett 

stort socialt nätverk. 

GH Jag har ett lokalt nätverk i Enköping bestående av kunder, personer i företagarna, 

kommunen m fl. Jag är bra på nätverksbyggande och använder detta verktyg 

målmedvetet, det är en av mina starka sidor och utgör en del i min positiva 

grundinställningen att möta människor. Jag har ett stort nätverk i Swedbank sedan 

jag jobbade där och bland de andra fristående sparbankerna i Sverige och ett 

kvarvarande nätverk från de orter han har jobbat tidigare och från gamla kompisar 

då man var yngre. 

MB Dels har jag ett nätverk i banken med tanke på att jag jobbar, inte bara som 

kontorschef utan också med en del internt och det gör med automatik att man får 

ett nätverk. 

AH Se tidigare! 

 

F Strategi 

5. Vad är viktigast för en chef att påverka? Visioner, mål och strategi? 

Planering? Budget? Administration? Personal? Organisation? Löner? 

Förändringsarbete? Utveckling och framtiden? Rangordna om möjligt. 

HN Visioner måste komma från chefen, även om man tar hjälp vid planeringen, vid 

själva utformandet för att klara ut hur man skall nå visionen. Vi har arbetsgrupper 

m m men någon måste ta fram riktlinjerna. Hur man kommer dit är en sak som 

medarbetarna skall vara delaktiga i. Strategi, visioner och mål samt planering bör 

chefen ta fram. Budget har inte förekommit i SHB sedan 1973 i vart fall, tack o 

lov. Administration krävs för att skapa ordning och reda då vi hanterar pengar. 

Det styr jag bara om det går åt fel håll annars är det en sak för personalen. 

Personalen måste jag påverka. Organisationen är också en sak för chefen att tänka 

på men det kan även personalen påverka. Löner styr jag som chef. 

Förändringsarbete styr chefen om man skall driva igenom något nytt. Hur vi 

kommer dit är en sak för personalen. 

Viktigast för chefen att påverka är visioner, mål och strategi vilket har med 

utveckling och framtid att göra, samt organisation. 



 

 

 

 

UR Visioner, mål och strategi samt organisation är viktigast. 

GH Visioner, mål och strategi (utveckling och framtid är ett närliggande område) 

utgör huvuduppgiften, därefter är förändringsarbete viktigast.  Organisation är 

också ett viktigt område eftersom det är viktigt i bankbranschen att man har 

tydlighet i organisationen inte minst vad avser riskhantering. 

MB Jag ska ju vara en länk mellan ledningen och medarbetarna, att påverka dom vad 

vi har för funderingar, hur vi ser på saker och ting och försöka få en koppling i det 

vi gör i vardagen, och det vi gör som ett team, vi behöver alla delar i banken. 

Mina underchefer skall jobba med det dagliga med det är otroligt viktigt att vi 

följer våra mål och strategi. Det är viktigt att lägga tid och kraft åt personalen. 

Lönerna, de sätter dom närmaste cheferna, det bollar dom med mig sen. 

Jobba upp och kunna förmedla den budskapen som finns. Det är viktigt att vara 

nära personalen, även fast jag inte har den direkta personalansvaret för störta 

delen av dom anställda. 

AH En strategi bestäms ju av banken men sen har vi våra strategier på varje kontor, 

vad är viktigt för oss!? Det är viktigt att ha visioner och mål och veta vart man 

ska, annars kommer alla att springa åt olika håll. Budgeten personal, allt det här 

planerar vi, rangordnar det. Jag måste kvittera av det själva banken vill för att 

medarbetarna ska kunna följa med på min resa och uppfylla våra mål o s v, man 

måste gå in för det med hela kroppen för att man ska komma någonstans. 

 

6. Hur ser du på strategi, mål och visioner ur ett ledarskapsperspektiv? 

HN Det är ett bra sätt att leda verksamheten genom att ange strategi, mål och visioner. 

UR Man måste kunna leda verksamheten genom att peka ut strategier, mål och 

visioner. 

GH Det är viktigt att man gör det. Styrelsen har fastställt ett vision, mål och strategi-

dokument vilket utarbetades för ca 7-8 år sedan då banken omstrukturerades. Jag 

har haft möjlighet att utöva ett starkt inflytande på detta dokument. Detta 

dokument försöker jag ständigt kommunicera till personalen. Vi har gjort en 

uppföljning och där framgår att de anställda känner till och förstår bankens vision 

och mål. Det är en stor fördel i att kunna samla alla 106 medarbetarna i 

samlingssalen och utöva direkt inflytande på dessa. Det gör vi några gånger om 

året. Då kan jag ge direkta budskap om mål, strategier och riktlinjer eller 

återkoppla verksamheten till dessa. Det är en av mina främsta talanger. Stora 

företag med många anställda har inte denna möjlighet att så direkt förankra 

ledningens budskap till de anställda utan att det förvanskas genom ett antal 

mellanled. 

MB Självklart måste det finnas annars vet man inte vart man är på väg. Det skall vara 

oerhört tydligt vart vi är på väg, vart ska vi någonstans? Det är allt från vad vi ska 

göra under dagen, nästa månad och nästkommande år. Mycket viktigt att det är 

tydligt 

AH Se ovan! 

 

7. Hur ser du på affärsidé? 

HN SHB har en affärsidé men den är inte allt för spännande. Affärsidén är att banken 

skall tjäna pengar. Samtidigt finns det en massa regler hur jag och personalen får 

agera för att göra det. Ledstjärnan är att banken skall tjäna pengar, det är en av 

mina huvuduppgifter att se till att så blir fallet. 

UR Det är oerhört viktigt. Det beskriver vad vi säljer, till vem och varför de skall 



 

 

 

 

köpa just våra produkter och av oss. Det beskriver också företagsandan. T ex 

varför vi är bäst och att vi har kul på jobbet. 

GH Enköpings sparbank har vision, affärsidé, mål och strategier (VAMS). Visionen är 

att vara en bank som verkar i sitt geografiska verksamhetsområde. Affärsidén är 

att de skall vara den enda bank som kunderna behöver d v s att de har ett 

fullsortiment utbud på de tre olika orterna som banken verkar i för 

privatmarknaden, företagen och organisationskunder. Alla känner till denna, den 

är tydlig och de jobbar efter denna. 

MB Det är ständiga förbättringar, hur skall vi göra det bättre för oss och våra kunder 

AH Det är viktigt att ha en affärsidé som ligger i tiden. Sen måste man hela tiden 

prova sin affärsidé, för hela tiden ändras ju marknaden runt omkring en. Så som 

ledare måste du vara duktig och ligga några steg före. Medarbetarna är mycket 

här och nu, jag måste titta över Uppsala, vart behöver vi vara och vad ska jag göra 

med vår personal nu för att vi ska nå bästa effekt år 2012 o s v. Gör man inte det 

så kommer man bli omsprungen av konkurrenterna. 

 

8. Hur hanterar du en svår situation? 

HN Den svåraste situationen för mig är inte huruvida kunden kan betala eller ej utan 
det är när någon i personalen inte sköter sig eller fyller de mål och krav vi har. 

SHB har en personalavdelning som jag kan ta hjälp av. Jag vill gärna ha ett 

bollplank och prata med, min chef, personalavdelningen och mitt nätverk för att 

hantera svåra frågor. Bolla mina egna idéer, om jag tänker rätt eller fel, hur jag 

har uppfattat input, hur de andra ser på mitt sätt att hantera problemet. Jag pratar 

mycket med andra i en sådan här situation. 

UR Det är viktigt att man är tydlig. Att man tar i problemet direkt. Det är viktigt att 

man är tidigt ute innan problemet har vuxit av sig själv, då kan man stoppa 

problemet i farstun. Först samlar jag information genom att lyssna för att förstå 

vad som har hänt sedan vädrar jag olika lösningar med mina medarbetare och den 

som det berör. Alla måste veta var gränsen går och här kan man inte vara för 

känslig när man agerar. 

GH Gäller det interna frågor i banken så tar jag stöd av min vice VD och mina 

närmaste medarbetare. Presenterar problemet och frågar: hur skall vi hantera det 

här? Jag använder mig alltid av delaktighet från mina närmaste medarbetare. I 

denna typ av frågor kontaktar jag inte min mentor eller bror. Vice VD har inte 

rekryterats av mig. Han är klok, äldre och erfaren, har integritet och säger vad han 

tycker. 

MB Vara väldigt tydlig, finns inget värre än när man pratar runt saker och ting. Man 

skall på ett klokt och omtänksamt sätt tala om från början vad som gäller, att så 

här är det 

AH Jag går rakt in i den. Jag tycker att jag bär ansvar som chef och jag måste stötta. 

Jag får ta dom värsta smällarna om det behövs och alltid stötta personalen. 

 

G Företagskultur 

7. Beskriv med enstaka ord, den företagskultur som råder i er organisation? 

HN Vi är hjärntvättade allihop. Vi har en otroligt stark företagskultur utan att exakt 

kunna sätta fingret på vad den är. Vi är den bank som har mest trogna 

medarbetare, som börjar som unga (som HN har gjort) och slutar när de går i 

pension. Vi skall vara försiktiga med våra kunders pengar, vi skall ha extremt låga 

kostnader, vilket ibland går till överdrift. Vi skall ha en bra arbetssituation där 



 

 

 

 

folk trivs att jobba i. Personalen skall känna att de har möjlighet att vara med och 

påverka, att de känner att de har ett självständigt arbete och får ta egna beslut. 

Man skall känna trygghet både som anställd och som kund. I dåliga tider får vi 

beröm för att vi sköter oss, i bra tider får vi skäll för att vi är tråkiga. Vi kör 

samma linje hela tiden. Vi ändrar oss inte. Vi följer inte nya trender utan kör vårt 

race. Det är en stark kultur. 

UR Företagskulturen i SHB sätter kunden i centrum. Allt som görs, riktas mot 

kunden. Den utstrålar ordning och reda och att vi inte tar risker. 

GH Företagskulturen präglas av att vara affärsinriktad och affärsdriven och där ett 

stödjande lagarbete är signifikativt. 

MB Det är en platt organisation där vi är väldigt öppna och pratar med varandra, att 

man är en del av det här stora skeppet! 

AH Vi är väldigt personliga jämför med dom andra bankerna, vi försöker sätta 

svängarna lite grann efter att vi är strikt konservaktiva och jobbar med väldigt 

hårda saker i vår vardag så försöker vi sätta en personlig prägel på ett sätt när vi 

möter kunden och gör det lilla extra. I våran organisation är det viktigt att vi har 

kul och trivs tillsammans, för jag tror att lyckliga med arbetare här gör bra affärer 

med kunderna, för då trivs kunderna att vara tillsammans med oss. 

 

8. Vilken betydelse har företagskulturen för verksamheten, personalen och 

resultatet? 

HN Företagskulturen har en mycket stark påverkan på verksamheten, personalen och 

resultatet. 

UR Företagskulturen är oerhört viktig och den påverkar hur personalen jobbar. 

GH Företagskulturen har jättestor betydelse. Det är det som gör att en organisation får 

det rätta drivet. I banken är det fint att göra bra affärer vilket man gärna pratar 

om. Det finns ett bra lagarbete där man stöttar varandra. jag slår omedelbart ner 

på alla försök att någon försöker sätta sig på någon annan. Banken har ett 

incitamentsystem som inte går på individuella prestationer utan på 

grupprestationer. 

MB Inget svar! 

AH Inget svar! 

 

9. Hur viktigt anser du att det är för en chef att påverka företagskulturen? 

HN Frågan är om man nuförtiden kan påverka företagskulturen i SHB?! Vi är så 

inkörda i vår kultur och sätt att jobba.  Vi hade en chef i några år som försökte 

påverka inriktningen för banken men han fick sluta. Kulturen är starkare än 

ledaren. 

UR Det är ett sätt att leda. Man måste försöka påverka företagskulturen även om det 

inte är lätt. 

GH Det är mycket viktigt, det är sannolikt den viktigaste uppgift man har som VD och 

företagsledare, att påverka kulturen 

MB Inget svar! 

AH Inget svar! 

 

10. Kan en chef påverka företagskulturen eller är chefen en produkt av 

företagskulturen? 

HN Chefen är den del av kulturen. Hade inte jag köpt SHB kultur, som är ganska 

speciell gentemot andra banker där man tänker på ett helt annat sätt, så skulle jag 



 

 

 

 

inte göra ett bra jobb. Jag skulle jobba i en annan bank där det fanns en kultur jag 

kunde acceptera. 

UR Ja, men det tar tid att ändra en väl inarbetad företagskultur. 

GH Man kan i allra högsta grad påverka kulturen. Det kan ta tid och det kan vara så 

att vissa blir härskna under tiden men det är bara att jobba på målmedvetet så 

svänger man det. Det finns dock organisationer som kan vara hopplösa som man 

kan hålla på i tio år med utan att nå resultat. Jag hade haft flyt när jag tillträdde 

eftersom det fanns ett behov i organisationen av förändring och nytt ledarskap, ett 

modernare ledarskap, och det säger jag utan att för den skull misskreditera mina 

tidigare chefer. Törstar organisationen efter förändring når man snabbare fram till 

ett resultat. 

MB Inget svar! 

AH Jag är en del av företagskulturen.  Jag kan vara med och påverka och förändra den 

men det sker i samklang med medarbetarna. 

 

 

11. Hur ser du på ”kafferumspratet”? 

HN Det är mycket viktigt att påverka kafferumspratet. Jätteviktigt! Betydelsen av 

detta är underskattat, men det får inte underskattas. Det är en sak man lär sig med 

erfarenhet. Det är viktigt att delta i pratet vid fikat men även att höra pratet i 

lokalen mellan medarbetarna på hur jag själv agerar. 

UR Kafferumspratet är mycket viktigt och man kan absolut leda så. Chefen måste 

vara delaktig i det sociala livet på jobbet, ”management by walking around”. Man 

hör mycket om man går runt och lyssnar och man får då kännedom om vad folk 

säger. Om man inte är med så blir det skitsnack. Är man med undviker man det 

dels bara för att man är med och lyssnar dels för att man då kan klarlägga e v 

missuppfattningar eller agera på annat sätt på den information man snappar upp. 

GH Jag är med personalen hela tiden; vid informella tillställningar, när de fikar o s v. 

Jag går ständigt runt bland personalen och besöker de olika kontoren och är noga 

med att tala till alla på kontoret och försöker intressera mig för deras situation. Är 

det kämpigt i kontoret så går jag alltid direkt ner och pratar med personalen i 

kassan och intresserar mig för hur de har det. Det värsta man kan göra är att låsa 

in sig och inte våga synas, då är man rökt. Man måste alltid våga prata. 

MB Kafferummspratet har jag vart tydlig med från första början att jag ser fram emot 

när folk kommer med idéer och vill vara med och påverka och stå inte och snacka 

en massa skit. Självklart kan man skvallra men man ska inte säga något som man 

inte kan stå för. Det blir ingen förändring för att man snackar skit i kafferummet. 

Har man synpunkter och inte vill ta det bland folk så tar man det enskilt med mig. 

AH Det är viktigt. Dom måste få gnälla lite på chefen, det får man räkna med. Om det 

inte finns ett kafferumsprat så är det något fel på organisationen. Då är det inte 

tillräckligt högt i tak, man måste vågas gnabbas lite på det där, men sen om det 

blir för mycket sån där skit snack i korridorerna, då är det fel på ledarskapet, men 

lite måste förekomma. Men oftast så kommer medarbetarna och tar det med mig, 

för då har jag möjlighet att påverka och förändra någonting. 

 

12. Är ”kafferumspratet” ett instrument i ditt ledarskap? 

HN Ja, jag använder mig av det. Det är smart att göra. 

UR Ja, man kan absolut styra genom att vara delaktig. Man kan mota Olle i grind, 

undvika skitsnack och klarlägga missförstånd. 



 

 

 

 

GH Ja det är det. Ska jag ha tag i någon så går jag om möjligt till denne och undviker 

att ringa. 

MB Självklart gör man det, kan säga något på skämt men i själva verket så ligger det 

något i det! 

AH Vi har en liten skämtsam jargong. Ibland kan man säga något där det ligger lite 

sanning i det.  

 

H Organisation 

6. Har du beslutat om den organisation ni har idag? 

HN Jag tog över en organisation för 2,5 år sedan som idag i stort är som tidigare. Jag 

har utvecklat den lite grann som han vill ha den. Även här påverkar 

företagskulturen hur vi jobbar men man kan påverka organisationen lite grann och 

styra den efterhand 

UR Jag utvecklade och beslöt om min organisation när jag var chef. 

GH Ja det har jag. Den hänger ihop med visionen, strategierna, och min syn på 

ledarskap och ledning. När jag tillträdde hade banken en hierarkisk organisation, 

uppifrån och ner, nu är den väldigt decentraliserad. Det finns en naturkraft som 

vill centralisera, den måste man bekämpa varje dag. Decentralisering betyder inte 

att man abdikerar som ledning för vad som skall göras utan det innebär istället ett 

stort kravställande på dem som är chefer i linjen. Jag coachar gärna men 

underlydande chefer kan inte komma till mig för att få besked om vilket beslut de 

skall fatta. Då blir motfrågan direkt. Vad har du för förslag? Delegering innebär 

att man skall ta ansvar. Klarar man inte det har man fel jobb. 

MB Ja, jag har vart med och beslutat hur det ser ut. Med att vi dragit ner på personal, 

det är någon som kommer uppifrån 

AH Nej det har jag inte. Jag är ju en del i den men sen är jag med och påverkar den, så 

jag ärvde den här när jag klev in i min roll, men sen har jag förändrat en del sen 

jag kom hit. Jag måste ju först lära känna människorna för att kunna veta hur kan 

vi jobba tillsammans på bästa möjliga sätt. 

 

7. Hur viktigt är organisationen för verksamheten? 

HN Organisationen är mycket viktig. 

UR Det är mycket viktig. En organisation bör vara så platt som möjligt, då kan man få 

organisationen att genomsyras av samma anda. Så är det i SHB. VD skriver 

månadsbrev och då får alla samma information samtidigt utan några mellanled. 

Budskapet går ut direkt vilket är viktigt. 

GH Den är viktig och är anpassad efter hur vi avser att bedriva verksamheten 

MB Det är ju kärnan i alltihopa 

AH Organisationen är jätte viktigt för att vi ska vara effektiva, så man har en tydlig 

bild av vad förväntas jag göra och hur jag själv ser på mina egna mål och roll i 

företaget! 

 

8. Hur genomförs styrning av verksamheten i er organisation? 

HN Ytterst är det jag som styr verksamheten genom att tala om hur personalen skall 

jobba. Jag styr genom verksamhetsplanen som vi utvecklar tillsammans varje år. 

Där går vi igenom vad vi är duktiga på och vad vi är mindre bra på. Jag styr 

verksamheten genom att få personalen att reflektera över detta.  

UR Den styrs ytterst av lagar och förordningar. Sedan finns en delegationsordning 

dels till mig som chef och dels genom mina mandat till underställda chefer. 



 

 

 

 

Därigenom klargörs inom vilka ramar man kan agera och fatta beslut. Sedan sker 

mycket av styrningen genom att man samlar och utvärderar statistik. Beroende på 

utfall korrigerar man vad som behöver göras för att komma till rätta med 

problemen eller för att utveckla verksamheten. Samtidigt finns det andra 

parametrar än bara statistik men tillvägagångssättet är densamma. 

GH Det är två delar som styr organisationen inom bankbranschen. Den ena är den 

formalistiska, den behövs och älskar man instruktioner skall man jobba i bank. Vi 

har en särskilt utpekad befattningshavare, complianceofficer, som ser till att 

regelverket efterlevs. Jag har väldigt få styrtal på kontorscheferna. De skall 

leverera ett ekonomiskt utfall som jag och de är överens om och som utarbetas på 

hösten. Det fastställda utfallet är individuellt för de olika kontoren. Jag avskaffade 

budgetarbete direkt då jag kom. Vi jobbar med en löpande prognos som 

ekonomichefen ansvarar för och sedan jobbar vi med ekonomiska styrtal på 

kontoren.  

MB Inget svar! 

AH Det är cheferna som leder verksamheten tillsammans med mig, och sen är det 

medarbetarna som en del i det! 

 

9. Hur görs kontroll och uppföljning? 

HN Vi följer upp varje månad. Dels genom resultatrapporten dels genom att ta fram 

en mängd statistik. Fokus i uppföljningen skiftar då man inte kan följa upp allt 

hela tiden. Varje fredag har jag genomgång med all personal under en timma. Där 

jag går igenom hur det har gått och där han styr verksamheten. Vi delger varann 

hur vi hanterar olika kundsituationer vilket är sort kunskapsöverföring. 

UR Som jag sa innan sker mycket av kontroll och uppföljning genom benchmarking. 

Oftast behöver man som chef inte göra något då chefer på olika nivåer jämför 

med varandra. 

 

Det är oftast på chefen det hänger om det blir ett bra resultat eller ej. En bra chef 

får medarbetarna att lyckas och skapar ett bra resultat. Allt man mäter ger en form 

av kontroll oaktat om man gör något med mätresultatet eller ej. Uppföljning görs 

också med medarbetarsamtal. Det är lätt att mäta resultatet i en bank. Målet är att 

tjäna pengar och inget annat. Eftersom kontorschefer till stor del får sätta sina 

egna mål kan de också enkelt se om de har lyckats nå de resultat som behövs för 

måluppfyllnad. 

GH De olika kontoren har handlingsfrihet med hur de skall uppnå det ekonomiska 

utfall de har att leverera. Därigenom måste VD ha en väl utvecklad och hård 

riskkontroll, för att undvika obehagligheter. Vi använder benchmarking mellan 

kontoren, det är ett bra instrument. Kontorscheferna jobbar nära varann 

därigenom utför de denna jämförelse utan att jag måste utverka en särskild 

benchmarking. På kontoren har de styrtal på det mesta vilket kontorscheferna 

jämför frivilligt med varann. 

 

Resultat och ekonomiska utfall kontrolleras av ekonomichefen i hans roll som 

controller. Han sammanställer olika rapporteringar där man kan följa upp olika 

styrtal. Jag har dessutom möjlighet att personligen gå in i bankens datasystem för 

att utföra utsökningar, t om försäljningstal på kontor, avdelningar eller t om 

enskilda individer om det skulle vara önskvärt. Complianceofficer kontrollerar 

den formalistiska delen, att regelverket efterlevs. 

MB Det är klart att det alltid är kontroll och uppföljning, att jag gör det mot min chef 



 

 

 

 

och min chef mot sin osv. 

AH Banken är full av uppföljningar, Man har dödskoll på vad man håller på med o s 

v. Så kontroll och följning sker löpande 

 

10. Har du de resurser (exempelvis pengar, tid) som krävs för att vara den 

ledare du vill vara? 

HN Nej, jag har för lite tid. Med den självständigheten vi har följer också mycket 

krav. Sedan ställer man höga krav på sig själv. Jag ställer för höga krav på ig själv 

vilket får följden att jag aldrig blir nöjd. Jag tror inte att jag hinner i mål till 

pensionen men jag har utvecklats. Man blir lätt en slav under almanackan, sedan 

jobbar man med det en tid för att åter falla tillbaks i tidigare trall och så fortgår 

det. 

Vad är rätt saker för en chef att jobba med? Jobbar man med kunder så måste man 

fylla deras behov. 

UR Tid är den största bristvaran, men hade man mer tid skulle man ändå ha för lite 

tid. 

GH Jag har de resurser jag behöver för att leda verksamheten. Under de åtta år jag har 

jobbat har jag själv skapat de resurser jag behöver. Samtidigt är det viktigt att 

medarbetarna skapar resurser åt chefen. Man kan inte byta ut all personal när man 

tillträder som chef, och det är heller inte önskvärt, men efterhand skräddarsyr man 

personal och organisation efter de behov man har och det sätt man jobbat på. Jag 

är definitivt inte slav under almanackan. I takt med stigande ålder, att barnen 

flyttat ut och hustrun har sitt arbete så behöver jag inte titta på klockan utan tar 

den tid på jobbet som jag behöver. 

MB Inget svar! 

AH Ja, det är tiden jag känner att den inte räcker till. Men det kommer den alltid att 

vara, hur mycket tid jag än fick så skulle jag alltid känna att den inte räckte till. 

För jag vill mer än vad jag har resurser till. 

 

I Personal 

10. Management by walking around är en ledarskapsfilosofi. Hur ser du på 

det? 

HN Det är mycket viktigt och går hand i hand med ”kafferumspratet”. En av de 

viktigaste metoderna och arbetsuppgifterna för en chef. 

UR Det är ett mycket bra sätt att vara delaktig i bankens verksamhet. Då får man en 

känsla av om alla driver åt rätt håll och att alla är aktiva. Det är samtidigt viktigt 

att de anställda vet att chefen ser dem. När man går runt kan man utan att veta, 

direkt se vilka som ringer eller surfar privat eller i tjänsten. De som gör det privat 

lägger ofta snabbt på eller stänger ner internetsidan bara genom att man går runt i 

lokalen. 

GH ”Management by walking around” är en av mina stora styrkor och är en av de 

metoder jag ständigt tillämpar.  

MB Det är inte så att saker och ting händer på de bokade mötena, utan vi har någon 

som vi kallar för tavelmöten där vi träffas en kvart varje morgon och går igenom 

hur ser läget ut för dagen, något speciellt osv. 

AH Det är jätte viktigt. Det har hänt någon gång att jag inte har gjort det, och då får 

jag alltid fråga varför har du inte kommit till oss, var du här? Alltså de är så vana 

med att jag rör mig nära dem. Det är så positivt när chefen finns nära, de saknar 

mig när jag inte kommer. 



 

 

 

 

 

11. Hur ofta har du tid att sitta ner med dina anställda? 

HN Jag har som metod att prata med alla medarbetarna varje dag (och hoppas att de 

anställda inte har detekterat det). Att säga något, vad som helst, till alla. Det är 

inte så viktigt vad man pratar om men det är oerhört viktigt att alla blir sedda 

varje dag. 

UR Varje morgon gick jag runt och sa hej. Det är viktigt att alla blir sedda. Genom att 

se alla i ögonen för säkrar man sig om att alla mår bra och i annat fall så har man 

fått underlag för att fråga om något är på tok. 

GH Jag är ständigt och jämt runt i organisationen. Någon gång i veckan besöker jag 

de olika kontoren. 

MB Jag sitter inte ner så mycket med mina anställda, men jag försöker lyssna på 

morgon mötena och ställer frågor.  

AH Jag försöker sitta ner med dom så mycket jag kan, speciellt när dom inte har 

kunder eller sitter och fikar! 

 

 

 

12. Hur ser du på mångfald? Vad skall vara uppfyllt för att begreppet skall 

vara giltigt vid en arbetsplats? 

HN Vad är mångfald? Det kan vara olika saker beroende på vad man lägger i 

begreppet. Olika åldrar, olika kön är mångfald för mig. Det är viktigt med 

mångfald för arbetsgruppens prestation. Jag har inget emot att jobba med folk från 

andra länder, vilket är vanligt förekommande i Stockholm där urvalet är större. 

Mångfald är bra, det utvecklar gruppen och jag skulle absolut inte ha något emot 

att det blev bättre i vår egen organisation. 

UR Mångfald är självklart. En organisation fungerar bättre om det finns kunskaper 

från olika kulturer, olika åldrar, olika kön o s v. Sedan är det inte lätt att skapa en 

organisation där detta är fullt ut uppfyllt. Folk slutar och går vidare eller så är det 

annat än mångfald som styr vilka som anställs. 

GH Vi har inte den mångfald som är önskvärd. Detta är en fråga som ofta diskuteras i 

ledningen. Önskvärt vore att mångfalden mer speglade kundkretsen. Vi har 

försökt att ta in olika personer efterhand men vissa av dessa har gått vidare och 

lämnat banken. Man måste vara självkritisk och vi har inte lyckats fullt ut med att 

personalen etniskt speglar den kundkrets som vi har. Det finns mer att göra. 

Många invandrare är företagare och entreprenörer och det skulle självklart vara en 

fördel om personalen behärskar deras språk och känner deras kulturer. I detta 

finns det en affärsmöjlighet. 

Mångfald är ras, kön och religion, inte mångfald i kompetens. Kompetens är ju 

dessutom inte bara yrkeskompetens. Det finns mycket annat hos en individ. Vi 

har en god kompetens i banken, såväl yrkesmässigt som socialt. 

MB Mångfald är oerhört viktigt, vi hade en kille från indien som inte jobbar hos 

längre. Men vi har nu en tjej som jobbar hos oss, hon är från Iran. Det är viktigt 

för om vi tittar på våra kunder så är det ju mångfald även där. 

AH Mångfald är jätteviktigt, som jag sa tidigare, vi ska försöka spegla våra kunder, så 

jag försöker rekrytera så. Att man har etnisk härkomst och att man kan prata olika 

språk och allt i den delen. 

 

 



 

 

 

 

13. Utvärderar ni er personal? Vem leder denna process? 

HN Personalen får feedback genom utvecklingssamtal. I januari har jag planerings- 

och utvecklingssamtal med mina medarbetare och går igenom hur det varit under 

året, vad de behöver utveckla och bli bättre på, vad fokus skall ligga på under 

nästa år. Varje individ skriver en handlingsplan som är mer konkret och en 

utvecklingsplan som är mer till stöd för individen. I mars och juni har jag eller 

ställföreträdaren uppföljning på handlingsplanen. Efter semester görs en ordentlig 

uppföljning i syfte att se om planen måste revideras eller om man kan följa den 

gamla. Handlingsplanen ligget till grund för lönesamtalet som jag har i november 

med sin personal och då går jag och individen slutligen igenom hur de har lyckats 

under året. Vi är duktiga på detta.   

UR Jag utvärderade min personal själv och satte alla löner. Vi hade varje år 

medarbetarsamtal och var och en fick göra upp en handlingsplan för kommande 

år. Dels gällande personlig utveckling dels professionellt. Vi resonerade runt detta 

tillsammans och jag fastslog om någon borde gå en utbildning, befordras eller 

göra karriär o s v. Ingen skall överraskas av att plötsligt få ett nytt jobb vare sig de 

är duktiga eller mediokra. Det är omvänt viktigt att medarbetarna informerar 

chefen om de har för avsikt att söka nytt jobb inom banken eller lämna banken. 
Alla är utvecklingsbara, det gäller bara att motivera medarbetarna på rätt sätt. Det 

fungerar bättre att ta tillvara på vad var och en kan än att ständigt försöka göra sig 

av med de som är sämst. 

Det är viktigt att tala direkt till var och en och inte att gnälla för andra, då gör man 

bort sig själv som chef. Inga dolda budskap. 

GH Jag utvärderar bankledningen genom årliga utvecklings- och lönesamtal där löner 

sätts individuellt och i relation till individens prestation. Kontorscheferna ansvarar 

för sin personal. Jag sätter dock vissa ramar och inom dessa har kontorscheferna 

stor handlingsfrihet.  

MB Det sätts mål på våran personal och det följs upp, och det görs av dom närmaste 

cheferna. Sen blir vi eller hela banken bedömda en gång om året, så man för 

temperaturmätning på hur vi sköter oss 

AH Vi har ju vissa kriterier hur vi bedömer försäljning inom banken o s v, sen är det 

viktigt att närmsta chefen sätter det i relation till vilken situation personen 

befinner sig i. En del kan ha jobbiga perioder, kanske familjeproblem så man kan 

inte bara titta på siffror. 

 

14. Vem beslutar om lönestruktur och lön? Vad påverkar en persons lön? 

HN Det gör jag som chef som jag sa tidigare. De som har gjort ett bra jobb får mer 

lönepåslag än de som har presterat sämre. De som inte har skött sig kan bli helt 

utan lönepåslag.  

UR Jag satte alla löner och hade relativt fria händer avseende medarbetarnas lön. 

Taket var självklart vad kontoret kunde bära. Medarbetarens prestation, ”betyg” 

och lön hängde ihop. 

GH Se ovan. Lönen påverkas definitivt av individens prestation och det är inte rättvist 

att alla tjänar lika. 

MB Inget svar! 

AH Lönen sker i löneförhandling med personen i fråga, så det är chef och 

medarbetare som sätter lönen 

 

 

 



 

 

 

 

15. Hur ser du på rörlig ersättning? Bonus? 

HN Detta förekommer inte i SHB, vare sig hos de högsta cheferna eller hos 

lokalkontorscheferna. De som sysslar med värdepapper har av kutym bonus även 

i SHB men jag gillar det inte. Jag har inte några problem med att öka resultatet, 

vilket påverkar bonus, under en kort period, ett år, det är bara att låna ut en mängd 

pengar. Skall man ha bonus skall man få det först efter flera år då man verkligen 

kan utvärdera hur verksamheten har fungerat. Jag tycker inte man skall ha 

prestationslön, istället skall de medarbetare, inklusive jag själv, som har gjort ett 

bra jobb belönas med ett lönepåslag i enlighet med prestationen. Jag tror inte på 

bonus i bankverksamheten. Risken är att man uppmuntrar till att folk gör fel saker 

för att få upp sin bonus i stället för att göra det bästa för företaget eller den enhet 

man jobbar på. Det är egentligen inte fel på den rörliga ersättningen utan på att 

det är lätt att manipulera med resultatet för att erhålla bonus. Jag är inte säker på 

att rekryteringen av kompetent personal till värdepappershandeln skulle 

omintetgöras eller försvåras om vi inte hade bonus.  

UR Bonus är ett sätt att ge betalt för prestation. Jag anser att det är bättre med 

grundlön, den ska räcka för att medarbetaren skall känna att de får betalt för utfört 

arbete. På vissa område, där det råder brist på personal fungerar inte alltid 
systemet med grundlön. Då får man köpa dem på annat sätt. Aktiemäklare är en 

sådan kategori. De är ensamvargar och jobbar inte bra i grupp utan vill ha egna 

uppgifter och jobba under eget ansvar. 

SHB har ett bra vinstdelningssystem som fungerar lika för all. Man kan inte 

disponera intjänade pengar förrän man är 60. 

GH Generellt måste man ha bonus på vissa befattningar i de större bankerna, t ex de 

som jobbar med utpräglad trading verksamhet. I Enköpings sparbank har alla en 

rörlig ersättning utom VD. Styrelseordförande och jag var förutseende för åtta år 

sedan och beslöt att detta inte var lämpligt. Den rörliga ersättningen baseras på 

hela bankens intjäning och en vis formell respektive försäljning av strategiskt 

utvalda produkter. Alla får samma belopp oavsett kontor och befattning. De som 

tjänar minst t ex en kassörska kan därigenom få upp till två månadslöner extra. 

Jag är mycket positiv till detta och hoppas att systemet kan få vara kvar efter 

eventuell politisk inverkan. Vissa bonussystem har dock varit groteska, inte minst 

i amerikanska banker och det bör förändras. Marknaden bör sanera sig själv, inte 

minst bör aktieägarna genomdriva en förändring då det är en ägarfråga. 

MB Det skulle flera ha, jag tror att det skulle vara en morot. Idag är det en liten 

skillnad på dom som presterar bra och dom som presterar mindre bra! 

AH Jag är inte så mycket för rörlig ersättning, jag tror att den styr fel, den styr 

kortsiktigt! 

 

16. Deltar du i rekryteringsprocessen? Hur ser du på nyrekrytering? 

Vidarutbildning? 

HN Som chef gör jag all nyrekrytering av personal till bankkontoret och gör alla 

intervjuer och bestämmer vilka som bör vidareutvecklas m m. 

UR Jag rekryterade all min personal. Det är den svårast arbetsuppgiften en chef har – 

att rekrytera rätt man på rätt plats. Själva processen är svår, det är svårt att hitta 

former som gör att man vet att man har valt rätt person. Även om jag intervjuade 

alla så träffar man var och en, en kort stund. Ibland kan det vara bra att ta hjälp av 

en coach som hjälper till att ta fram lämpliga frågor och hjälper till med 

utvärderingen av intervjuerna. Man måste också koncentrera sig på det som har 



 

 

 

 

betydelse och inte hänga upp sig på t ex om en kille har ring i örat. Då kanske 

man missar en kanonkille. 

GH Jag rekryterar mina närmaste chefer och lokalkontorscheferna rekryterar sin 

personal. Ofta coachar jag mina kontorschefer vid rekrytering. Personalchefen 

stödjer cheferna i rekryteringsprocessen. 

MB Det gör jag där det behövs, framför allt när jag rekryterar chefer men jag är med 

ibland med annan personal, det är lite olika. 

AH Jag deltar i rekryteringsprocessen. Vi har rekryterat en kille som kom hit helt 

utanför banksystemet. 

Vi tittar över kompetenspåfyllnad hos var och en, men det är samtidigt viktigt att 

man aldrig glömmer bort sin egen kompetenspåfyllnad samtidigt, annars är man 

inte trovärdig som chef.  

 

17. Hur påverkar du som chef personalens motivation och lojalitet? 

HN Det gör man genom ”kafferumspratet”, de dagliga mötena med personalen. Det 

gör man som chef hela tiden, men det är lätt att glömma. Det är mycket viktigt att 

påverka personalens motivation och lojalitet. Och det måste man ständigt göra. 

UR Genom att skapa trivsel på jobbet påverkar man som chef personalens motivation 

och lojalitet. 

Det är viktigt att motivera sina medarbetare, det kännetecknar ett gott ledarskap. 

Alla behöver bli sedda och få bekräftelse. 

Det är viktigt att man tycker om det företag man jobbar i, det är en förutsättning 

för att vara lojal. Ett företags kultur och ryckte påverkar medarbetarnas lojalitet. 

Internutbildning påverkar också lojaliteten, då formas alla, då får alla rätta 

företagsandan. 

GH I ett hierarkisktsystem är oftast lojalitet en starkare drivkraft än rädsla att inte 

kunna prestera. En bra chef måste se upp så att inte personalen bränner ut sig p g 

a sin lojalitet. Motivation och lojalitet påverkas bäst genom närvaro. Har man en 

humanistisk grundsyn så stödjer man de som tillfälligt har problem och det känner 

hela organisationen. Utan att vara beräknande är det viktigt att man har en viss 

kännedom om sin personals situation/bakgrund och visar dem intresse. Det är 

också viktigt att ordna trevliga aktiviteter för personalen, inom rimliga gränser. 

Det är viktigt att få vara tillsammans i sociala sammanhang och att individen trivs 

på jobbet.  

MB Det handlar om hela ledarskapet, jag kan aldrig motiver en person, det måste man 

bli själv men jag kan inspirera och ge förutsättningar för att man ska bli motiverad 

och lojal. 

AH De gör inte det jag säger, utan det jag gör! 

 

18. Är det tillåtet att göra fel? 

HN Självklart, men det finns gränser för det som allt annat. 

UR Ja, om man lär sig något på det. Alla måste få göra fel någon gång, men man kan 

inte göra fel jämt. Det är också viktigt att man själv känner när man gjort fel. Man 

måste också skilja på slarv och att göra fel, det är två olika saker. 

GH Ja, det är det, men det får inte bli fel jämt. Är personalen rädd för att göra fel 

inverkar det förlamande på hela organisationen. Även här kommer 

lojalitetsfaktorn in, d v s att man känner att man har svikit och har gjort en tavla. 

Det finns säkert ett filter upp till VD om något fel begås men det är samtidigt en 

sak cheferna skall hantera. 



 

 

 

 

MB Du måste göra fel för att kunna göra rätt. Det är på felen vi lär oss saker och ting 

AH Det är tillåtet att göra fel. Extremt tillåtet. 

 

J Moral och Etik 

4. Gott föredöme och hög moral är viktigt för en ledare. Fattar du ”moraliska 

beslut” på fingertoppskänsla eller strukturerat och ordnat? 

HN Jag har inga strukturerade metoder när det gäller moral, det sker efter 

fingertoppskänsla baserade på den värdegrund man har med sig. Jag har en god 

känsla för vad som är rätt och fel. För mig är det självklart att dessa beslut ligger 

inom lagens spektrum. Det får inte vara beslut i gråzonen. Jag har ganska väl klart 

för mig vad som känns rätt eller fel och jag agerar i enlighet med det.  

UR Det är viktigt. Ärlighet är viktigt. Jag fattar beslut på intuition, hur jag själv 

känner och tänker. Efter magkänsla. 

Från miljön vet man vad som är rätt eller fel. Man skall sova gott efter varje 

beslut man har fattat. Kunna se sig själv i ansiktet. Alla vet när de har gjort fel. 

Det blir aldrig bra att fatta fel beslut av hänsyn till någon annan eller för att 

skydda någon. 

GH Det sker företrädesvis med fingertoppskänsla och inre kontakt. Det händer ibland 

att man gör fel i banken och då kan det finnas behov av att man hanterar det på ett 

strukturerat sätt men allmänt sett är det mycket magkänsla. 

MB Det tillhör en ledare, det går aldrig att säga en sak och göra en annan. Jag går 

mycket på magkänsla och sunt förnuft. Det kommer man otroligt långt med. 

AH Jag går mycket på magkänsla. Jag vill vara en äkta människa, så då måste det 

kännas okej för mig idag, imorgon, nästa månad och om 3 år. Jag ska kunna stå 

upp för det jag gör.  

 

5. Etik och moral är ett vitt begrepp. Vad/vilka styr vad som är god moral? 

HN God moral är något man får med sig i livet, en värdegrund hemifrån. Det är inget 

jag har reflekterat över. 

Media har inte någon moral alls. Media har dock en ruskig makt att kritisera och 

styra makthavare och att ta sig rätten och rollen att bestämma vad som är rätt eller 

fel värderingar. Idag hörde jag om en chef som kritiserades av media för att han 

ställde för höga moraliska krav vid anställning, media hade en annan inställning 

till att en chef kunde ställa sådana krav. 

Fanatism och en fanatisk och rigid inställning till moral är heller inte bra utan 

snarare farlig. 

UR Det är olika hos varje person. Svårt att svara på. Medmänsklighet styr mycket. 

Det handlar om uppfostran. 

GH Alla människor har en norm, vilken varierar mellan olika individer. Det som styr 

vad som är god moral i en organisation är mångt och mycket chefens beteende. 

Chefen visar genom sitt sätt att bete sig och agera hur det går till i organisationen. 

Det kan vara enkla saker som hur man beter sig vid personalfesten. 

MB Hur vi uppträder mot varandra och hur vi hanterar saker och ting 

AH Att man kan stå för det man gör. Oavsett vem man tittar på så ska man ärligt 

kunna säga nej men jag ansåg att det var bäst att göra så här. Varje dag försöker 

jag leva som en förebild. Ambitionen är att alltid göra rätt för sig! 

6.  

Hur viktigt är medias bevakning i detta hänseende? 

HN Det skulle kunna vara viktigt, men media tar aldrig ansvar för vad de säger eller 



 

 

 

 

skriver. Media behöver inte ta ansvar för vad de påstår vilket alla andra i 

chefsbefattningar måste göra hela tiden. Den ena dagen har de en inställning och 

den andra dagen har de en inställning som är tvärtemot. Det är en läskig 

utveckling, rent ut sagt vidrigt, och jag har slutat att läsa kvällstidningar. Hoppas 

att det inte går så långt att de styr min moral. Jag vill kunna se mig själv i spegeln 

på morgonen och det är en god måttstock för att mina handlingar varit rimliga. 

Däremot har media en stark påverkan på hur andra ser på mig, vilket är en sak jag 

som individ har svårt att påverka. 

UR Media letar fel och lägger energi på fel saker. Det är alltid lätt att hitta fel och att 

kritisera. De vinklar all information. De borde bli bättre på att hitta positiva saker. 

Det är samtidigt viktigt att media är bevakande men som det är idag förstör de 

mer än de hjälper. 

GH Medias bevakning styr. Som chef tenderar man att tänka; hur kan detta uppfattas 

av media? Det är en starkt påverkande kraft. Ibland är bevakningen konstig och 

man undrar vilka krafter som styr. Media sätter agendan och då tar de inte någon 

hänsyn till individen eller om personen i övrigt gör ett bra jobb, skapar 

aktieägarvärde o s v.  

MB Media är väldigt starkt och påverkar oerhört mycket och det som skrivs i media är 

inte alltid sant. Deras bevakning är viktigt och man vill inte hamna i media när det 

är något som är negativt. 

AH Jag tycker att det är bra när dom är uppmärksamma, för vi ska stå på tå, vi ska 

vara en förebild för samhället.  Det jag inte tycker om är att dom ibland kan hitta 

på saker som inte är sant, och då kan jag tycka lite så där! 

 

 

 

K Resultat 

3. Kan du påverka bankens resultat? 

HN Ja, absolut. 

UR Ja, självklart. 

GH I högsta grad. 

MB Klart jag kan påverka bankens resultat, det gör jag genom att jobba med våran 

enhet och få se så nöjda kunder som möjligt och göra så mycket affärer som 

möjligt. 

AH Jag kan ju påverka bankens resultat, hur väl vi driver den här verksamheten. Vi är 

ju inte här bara för att tjäna pengar, utan också för att hjälpa kunderna och tillföra 

nytta i deras liv! 

 

4. Hur gör du det på bästa sätt? 

HN Det skall göras på rätt sätt. Det är rent utav farligt att maximera resultatet in 

absurdum. Man måste vara human och det är inte alltid rätt att försöka att tjäna 

”den sista kronan”. Man skall tjäna så mycket man kan men inte gå över lik för att 

göra det. 

Har man skapat en arbetssituation där människor mår bra, då blir det ett bra 

resultat. Det är inte rätt att prata om varenda affär man gör i kronor och ören. Då 

blir det för mycket fokus på det och då tappar man kundens perspektiv. För mig är 

det viktigt att man säljer det som är bäst för kunden vilket inte alltid är det banken 

tjänar mest pengar på. Det är viktigt att personalen i banken förstår det. Det är 

viktigt att skapa bra team och att tänka långsiktigt och att inte bedöma resultatet 



 

 

 

 

kvartalsvis. Man skall driva en bra rörelse långsiktigt. Kunderna skall vara nöjda 

om 10 år också, inte bara idag. Det är viktigt att kunna se kunderna i ögonen om 

5-10 år. Det är viktigt och då blir det ett bra resultat. 

UR Genom att se till att alla är med på tåget. Det gör man genom att sätta tydliga mål 

och se till att alla förstår vad som krävs. Det yttersta målet i SHB är att banken 

skall vara den lönsammaste banken av alla. Det är också en förutsättning för att 

pengar avsätts till vinstdelningssystemet. 

Benchmarking är ett bra sätt att ta reda på om vi tjänar pengar eller ej. Alla vill 

vara över mitten och det sporrar. Når man sina mål känner man tillfredställelse. 

En förutsättning är naturligtvis att målen är uppnåbara. Är de hyggligt nåbara 

kommer alla att kämpa för att de skall nås. Det är viktigt att chefen sätter rätt mål 

och tydligt klarar ut hur man ska nå dit. 

GH På intäktssidan genom att hela tiden gör rätt affärer och framförallt fler affärer 

och på kostnadssidan genom att slimma organisationen. I en relativt sett mindre 

organisation har man fördelen av att man ser resultatet av de beslut man fattar och 

vad man gör, vilket är väldigt stimulerande. 

MB Hela tiden prata om affärer, och framför allt prata om positiva saker. 

AH Se ovan! 

 



 

 

 

 

 

L Övrigt 

3. Vad kan förbättras enligt dig? 

HN Vi har haft revision och då fick vi toppbetyg på ordning och reda. 

Jag har inte fullt ut valt sitt team, personalen har jag i stort fått överta och visst 

finns det svaga länkar även i vår organisation. Situationen skulle förbättras genom 

att vi till viss del rekryterade lite vassare personer på någon befattning. Alla håller 

inte måttet full ut. Det skall också sägas i sammanhanget att jag till övervägande 

del är mycket nöjd med min personal. Jag önskar också att vi skulle ha lite mer tid 

till förfogande.  

UR Inga synpunkter idag då jag har slutat. 

GH Självklart kan vi bli bättre på att sälja och bli effektivare. Det förbättras ständigt 

genom att strukturera processer och ge personalen verktyg för att göra ett bättre 

jobb. 

Vad gäller ledarskap, chefskap och lojaliteten i organisationen samt sin egen 

arbetssituation så är jag ganska nöjd. Jag har kul på jobbet och trivs väldigt väl. 

MB Det finns alltid saker som kan förbättras, det är både på gott och ont att jobba i en 

stor organisation. Om man skulle vilja göra reklam för just vårat kontor då kan det 
bli svårt eftersom vi är en stor koncern, så vissa saker får man bara köpa. 

AH Det är allt! Jag kan alltid göra allting mycket bättre! 

 

4. Finns det nått som du vill förändra i din arbetssituation? (miljö, personal, 

löner, arbetstider)?  

HN Jag önskar mer tid men samtidigt är det ju så att tiden bestämmer jag själv över 

likväl som över min prioritering som styr hur tiden används. Samtidigt jobbar vi 

med kundverksamhet och ska de vara nöjda kan man inte säga nej till alltför 

mycket heller. Utmaningen är att hitta en god balans. 

Det är också farligt att sätta sig ner och känna sig nöjd. Verksamheten måste hela 

tiden utvecklas. Det gäller också att utveckla sig själv och att ständigt ha kul i det 

man gör. 

UR Självklart vill man ha mer tid men idag känner jag mig ganska nöjd. Jag avsätter 

tid för mig själv och min familj. 

GH Jag är ganska nöjd med sin situation vilken jag själv har valt och skapat och som 

jag anser sig ha full kontroll över. 

MB Nej inget som jag känner idag att jag kan påverka. 

AH Inte i min arbetssituation. Det jag kan förändra, förändrar jag! Man önskar att man 

kunde lönesätta lite friare! 
 

 

 

 


