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FÖRORD 
 

Under denna långa resa har vi haft många funderingar, men nu när vi färdiga undrar vi vad 

som väntar näst? Likt denna uppsatsgång vet vi inte vad resultatet blir eller vad vi stampar 

över längs vägen. Den dagen vi är pensionärer och sitter på en gungstol kommer vi inte att 

komma ihåg alla dagar i våra liv, men detta är ett minne vi aldrig kommer att glömma. Det 

finns få saker i livet som en person är riktigt stolt över, detta är vår stolthet, detta är vårt 

minne. Ett oerhört tack till dig, vår handledare Jenny Ståhl. Ingenting hade varit möjligt om vi 

inte hade haft dig som handledare. Vi vill tacka dig för ditt karismatiska sätt att vägleda oss 

och för de skratt vi fått längst vägen. Dig kommer vi inte att glömma, tack! 

 

Vi vill även tacka Er, våra opponenter, för Ert tålamod och vår examinator Ingemar Wictor 

för dina goda råd och visat intresse. Ett stort tack till våra respondenter: Annika, Carl, 

Christina, Marcus, Per, Pernilla och Tony för att ni visat intresse och deltagit med ett gott 

engagemang.  

 

Avslutningsvis vill tacka våra sambons, Branko och Goran för att ni har stått ut med vårt 

ständiga prat och asociala beteende under de senaste sex månaderna. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Anita Karic  Ana Kolenda

  

 

 

 
 



 

 

 

SAMMANFATTNING

 

Det finns många faktorer som påverkar medarbetarens arbetstillfredsställelse inom 

banksektorn, denna uppsats erbjuder en ny syn där faktorer som undersöks finns inom det 

nyutforskade ämnet medarbetarskap. Syftet är att undersöka arbetstillfredsställelsen i relation 

till två faktorer inom medarbetarskap; ledarskapsbeteende och det myndiga medarbetarskapet. 

Utifrån mellanchefens perspektiv kommer vi att beskriva och jämföra om och hur 

ledarskapsbeteenden och de fyra begreppsdelarna påverkar arbetstillfredsställelsen inom 

banksektorn. Genom en kvalitativ metod med en abduktiv ansats utfördes studien på tre 

banker; Handelsbanken, Swedbank och SEB, där sju mellanchefer intervjuades. Den 

teoretiska grunden omfattar teorier och modeller om medarbetarskap. Inom medarbetarskap 

har uppgifts- respektive relationsorienterat beteende samt det myndiga medarbetarskrapets 

fyra begreppsdelar studerats i förhållande till hur de påverkar arbetstillfredsställelsen. 

Studiens resultat visar att det relationsorienterade beteendet och det myndiga 

medarbetarskapet bidrar till en god arbetstillfredsställelse, dock är det svårare att uppnå på 

grund av att det finns för få chefer för antalet medarbetare. Slutsatsen är att 

arbetstillfredsställelsen påverkas av banksektorns organisationsstruktur. För att uppnå en 

optimal arbetstillfredsställelse måste organstationsstrukturen förändras där möjligheter ges till 

chefer att agera utifrån det relationsorienterade ledarskapet för att sedan kunna skapa 

förutsättningar för goda relationer där ett välutvecklat medarbetarskap kan uppnås. 

 

Nyckelord: Medarbetarskap, arbetstillfredsställelse, uppgiftsorienterat ledarskapsbeteende, 

relationsorienterat ledarskapsbeteende. 

 

 

 

  



 

ABSTRACt 

 

There are many factors that influence employee job satisfaction within the banking sector, this 

paper offers a new approach in which factors are examined through the new explored subject 

employeeship. The purpose is to examine job satisfaction in relation to two factors within 

employeeship; leadership behavior and the adult employeeship. Based on the middle 

manager's perspective are we going to described and compared whether and how leadership 

behaviors and the four conceptual elements affect job satisfaction in the banking sector. A 

qualitative method with an abductive study has been performed in three organizations, 

Handelsbanken, Swedbank and SEB, where seven middle managers were interviewed. The 

theoretical foundation covers theories and models of employeeship. Within employeeship 

were task-oriented and relationship-oriented behavior and the adult employeeships four 

conceptual elements studied in relation to their impact on job satisfaction. Our results 

demonstrate that the relationship-oriented behavior and the adult employeeship contributes to 

job satisfaction, however, it is more difficult to achieve because there are too few managers 

for the number of employees. The conclusion is that job satisfaction is affected by the banking 

sector's organizational structure. To achieve an optimal job satisfaction the organizational 

structure has to change so that opportunities are given to managers to act according to the 

relationship-oriented leadership to therefore be able to create good relationships so that a 

well-developed employeeship can be achieved. 

 

Keywords: Employeeship, job/work satisfaction, task-oriented leadership behavior, 

relationship-oriented leadership behavior. 
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1 INLEDNING 

I inledningskapitlet kommer vi att presentera problembakgrunden, problemdiskussionen, 

problemformuleringen samt uppsatsens syfte. Kapitlet kommer även att omfatta uppsatsens 

avgränsningar, centrala begrepp och disposition.  

 

 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 

Dagens medarbetare nöjer sig inte med direktiv, de vill vara del av en helhet, där medarbetare 

upplever känslan av delaktighet (Defee, Stank & Esper, 2010; Taormina, 2008). Medarbetare 

vill skapa goda relationer (Tengblad, Hällstén, Ackerman & Velten, 2007) och samtidigt 

uppnå arbetstillfredsställelse (Møller, 1994). För att skapa möjlighet för medarbetare att känna 

delaktighet men samtidigt utveckla ett samarbete och ett socialt samspel med varandra kan 

organisationer använda sig utav det nyutforskade ämnet medarbetarskap (Rasmusson & 

Gröhn, 1998; Hällstén & Tengblad, 2006).  

 

Under Sveriges utveckling från jordbrukssamhället till tjänstesamhället har en förändring 

skett i synsättet på ledare och medarbetare (Schön, 2007). Denna utveckling har bidragit till 

framväxten av medarbetarskap (Rasmusson & Gröhn, 1998). När jordbruksamhället avtog 

och industrialiseringen började ta form flyttade större delar av befolkningen till storstäderna, 

detta medförde att arbetsgivare kunde reducera lönenivån och tillhandahålla sämre 

arbetsvillkor (Schön, 2007). I början av 1900-talet fick Taylorismen, även kallad Scientific 

Management, sitt genomslag då Henry Ford introducerade det löpande bandet (Bolman & 

Deal, 2005). Tjänstemän fick då bättre förmåner medan arbetare blev placerade på löpande 

band i strikta hierarkiska organisationer (Hällstén & Tengblad, 2006). Arbetare blev därmed 

mer inrutade och slutna, vilket ledde till tanken om människan som en maskin (Bolman & 

Deal, 2005). Under senare delen av 1900-talet förändrades organisationers utformning, 

organisationer blev plattare där många av de dåvarande chefsnivåerna eliminerades (Hällstén 

& Tengblad, 2006). Detta ledde till ett nytt synsätt på personalarbete och ledning, vilket 

influerades av Human Resource Management (Tengblad, 2003). Under 1970-talet fick 

tjänstesamhället sitt genomslag (Schön, 2007), vilket ledde till att medarbetare fick ett större 

inflytande (Tengblad et al., 2007). 

 

I takt med samhällets förändring har även nya krav på ledarskap växt fram (Yukl, 2010). Det 

nya ledarskapsparadigmet övergick från att beskriva ledarskap utifrån ledarens attribut och 

egenskaper till ledarens beteende (Hunt, 1999; Yukl, 2010). Ledarens beteende fick därmed 

en betydande roll i hur effektivt ledarskapet är, men samtidigt hur medarbetaren utförde och 

upplevde sin arbetssituation (Derue, Nahrhang, Wellman & Humphrey, 2011; Yukl, 2010). 

Derue et al. (2011) utförde en studie där de bland annat såg på ledarens egenskaper och 

beteende i förhållande till hur tillfredsställd medarbetaren var med ledaren respektive hur 

medarbetaren upplevde sin arbetstillfredsställelse. Resultatet visade att medarbetarens grad av 

arbetstillfredsställelse berodde på ledarens beteende snarare än egenskaper (Derue et al., 

2011). Olika ledarskapsbeteenden har studerats, där två återkommande beteenden är centrala, 

nämligen uppgifts- och relationsorienterat beteende (Derue et al., 2011; Yukl, 2010). I och 

med att ledarskap förändrades och det relationsorienterade beteendet utvecklades, bidrog det 

till framväxten av medarbetarskap (Hällstén & Tengblad, 2006). Trygghetsfondens slutrapport 

visade att med hjälp av ledarskap och medarbetarskap fick organisationer en välfungerande 

arbetsmiljö (Thelin & Edmark, 2005). Resultatet visade att medarbetarskap handlar om ett 

gemensamt ansvar som kräver ett stödjande ledarskap för att fungera (Thelin & Edmark, 
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2005). Medarbetarskap definieras utifrån hur medarbetaren hanterar relationen till chefen, 

andra medarbetare och det egna arbetet (Tengblad, 2003). Inspirationen till fenomenet 

medarbetarskap uppkom ur ledningsstrategin empowerment, vilket innebär att chefer 

bemyndigar sina anställda (Kinlaw, 1995). Hällsten och Tengblad (2006) samt Kinlaw (1995) 

tar avstånd från begreppet empowerment och menar att medarbetarskap och empowerment 

inte är samma sak. Medarbetarskap har fokus på samarbete och samspel och handlar alltså om 

de gemensamma relationerna på arbetsplatsen (Hällstén & Tengblad, 2006). Empowerment 

däremot handlar om hur organisationer kan hantera medarbetare, där fokus ligger på 

maktfördelningar samt hur organisationer exempelvis kan göra kostnadsbesparningar 

(Hällstén & Tengblad, 2006; Ismail, Mohamed, Sulaiman, Mohamad & Yusuf, 2011; Kinlaw, 

1995; Randolph & Kemery, 2011). Medarbetarskap är enligt Hällstén och Tengblad (2006) ett 

område som har visat sig vara centralt inom det svenska arbetslivets utveckling, speciellt 

tydligt kan medarbetarskap upptäckas inom den privata sektorn. Studien visar att medarbetare 

inom den privata sektorn upplever godare arbetsvillkor och lägre stressnivå, eftersom de bland 

annat har större möjlighet att påverka sina arbetstider (Hällstén & Tengblad, 2006). Dock 

visar även studien att chefers och medarbetares engagemang är lägre samt att medarbetare 

uppfattar att chefer inte var engagerade i medarbetares sociala arbetssituation och personliga 

utveckling inom den privata i förhållande till den offentliga sektorn (Hällstén & Tengblad, 

2006). Det tydligaste exemplet på medarbetarskap finns inom banksektorn (Hällstén & 

Tengblad, 2006). Trots att banken har tydliga ramverk, hämmas inte medarbetare utan snarare 

fungerade ramverket som ett stöd för medarbetare att utföra sitt arbete (Hällstén & Tengblad, 

2006). Medarbetarskap beskriver enbart relationer, oavsett om dessa är goda eller inte. För att 

uppnå ett utvecklat och gott medarbetarskap behöver relationerna stärkas, detta kan ske 

genom att organisationer använder sig av myndigt medarbetarskap, vilket är en 

vidareutveckling av Møllers (1994) employeeshipmodell (Tengblad, 2003). 

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Decentraliseringen har medfört en förändring i chefen och medarbetarens roller. Idag nöjer sig 

inte arbetsgivare med formell utbildning och yrkeskvalifikationer hos medarbetare (Hällsten 

& Tengblad, 2006). Dagens chefer delegerar ut större ansvar till medarbetare, vilket i sin tur 

har medfört att högre krav och förväntningar ställts på både medarbetare och arbetsgivare 

(Hällstén & Tengblad, 2006). Arbetsgivares krav på medarbetare är att de bland annat ska 

vara flexibla, har förmågan att hantera oförutsägbara förändringar samt tar ansvar för sin egen 

arbetssituation (Tengblad, 2003). Medan medarbetares krav är att arbetet ska generera en god 

lön, möjlighet till utveckling, känslan av meningsfullhet samt att chefen är en bra ledare 

(Hällstén & Tengblad, 2006; Taormina, 2008). På grund av för höga förväntningar har 

arbetsrelaterad stress och ohälsa uppkommit (Backström, 2003; Hällstén & Tengblad, 2006). 

För att motverka dessa faktorer och möta förväntningarna har framväxten och intresset för 

medarbetarskap skapats (Hällstén & Tengblad, 2006). Kinlaws (1995) utgångspunkter visar 

att det redan existerar någon form av medarbetarskap på arbetsplatserna, eftersom utan 

medarbetarskap kan inget arbete utföras. En ledare kan inte leda om det inte finns någon att 

leda, vilket innebär att ledarskap snarare är en aspekt av medarbetarskap (Møller, 1994). 

Enligt Tengblad (2003) kan underskattningen av medarbetarskap bero på att chefer och 

ledarskap uttrycks i fler sammanhang än vad medarbetare och medarbetarskap gör. Generellt 

är det ledare som får beröm för all framgång men likväl står till svars för alla nedgångar 

(Møller, 1994). Därmed menar Møller (1994) att det bör vara ett delat ansvar, därför kan inte 

enbart ledare stå till svars för organisationens val. Ledaren och medarbetaren påverkar 
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varandra, vilket påvisar att det är en ömsesidig relation, alltså har båda två ett ansvar (Bolman 

& Deal, 2005).  

 

Jernigan och Beggs (2010) utförde en studie där de undersökte förhållandet mellan ledarskap 

och arbetstillfredsställelse. Resultatet visade att individer som upplevde sin arbetssituation 

som bra, kände även en högre tillfredställelse. Vidare visar studien att individer som kände sig 

inrutade i rutiner var betydligt mindre tillfredställda (Jernigan & Beggs, 2005). Det är viktigt 

att alla organisationer strävar efter att skapa arbetstillfredsställelse för sina medarbetare 

(Møller, 1994), eftersom medarbetares arbetsprestationer höjs när de känner en god 

arbetstillfredsställelse (Yang, 2009). Dock menar Møller (1994) att det existerar ett gap i 

praktiken, vilket gör det svårt för organisationer att uppnå sina mål. Detta gap definierar 

Møller (1994) som skillnaden mellan medarbetares prestationer och deras möjlighet att göra 

sitt yttersta. För att minimera gapet bör fokus från chefers roll minimeras, där relationen 

mellan medarbetare förstärks. Genom att stärka relationer kan arbetstillfredsställelse uppnås 

(Defee et al., 2010). För att uppnå ett gott medarbetarskap där relationer stärks bör 

organisationer skapa ett arbetsklimat som utmärks av medarbetarskapshjulet, även benämnt 

som det myndiga medarbetarskapet (Hällstén & Tengblad, 2006). Det myndiga 

medarbetarskapet omfattas av fyra begreppsdelar som tillsammans samverkar, dessa är; 

förtroende och öppenhet, gemenskap och samarbete, därefter engagemang och meningsfullhet 

och dessutom ansvarstagande och initiativförmågan. Dessa fyra begreppsdelar samspelar i en 

process, vilket innebär att de påverkar varandra (Hällstén & Tengblad, 2006). Saknas en del 

kommer det därmed orsaka att organisationen inte kan nå ett gott medarbetarskap (Tengblad, 

2007). Genom att se på det myndiga medarbetarskapet kan en beskrivning och analys göras 

över vilka starka respektive svaga delar organisationens medarbetarskap har (Hällstén & 

Tengblad, 2006). Vidare menar Tengblad et al. (2007) att chefen har en viktig roll i att få 

hjulet att snurra i rätt riktning.  

 

Intresset för medarbetarskap har blivit mer uppmärksammat, dock finns lite forskning kring 

ämnet. Eftersom alla medarbetare strävar efter att nå arbetstillfredsställelse (Kinlaw, 1995; 

Møller, 1994), är det intressant att se arbetstillfredsställelsen utifrån dessa fyra begreppsdelar 

och ledarskapsbeteende, då de tidigare inte utforskats i samma syfte . 

 

1.3 PROBLEMFORMULERING 

Problembakgrunden och problemdiskussionen har mynnat ut i följande problemställning;  

 

- Hur påverkar medarbetarskap arbetstillfredsställelsen inom banksektorn? 

 

1.4 SYFTE 

Syftet är att genom en empirisk undersökning och en teoretisk grund undersöka 

arbetstillfredsställelsen i relation till två faktorer inom medarbetarskap; ledarskap och det 

myndiga medarbetarskapet. Där vi utifrån mellanchefernas perspektiv vill beskriva och 

jämföra om och hur ledarskapsbeteenden och de fyra begreppsdelarna påverkar 

arbetstillfredsställelsen inom banksektorn.  
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1.5 AVGRÄNSNING 

Nedan presenteras de empiriska och teoretiska avgränsningar som vi har gjort. 

 

1.5.1 Empirisk avgränsning 

Utifrån förstudier kring de olika bankerna inom banksektorn avgränsade vi oss till tre banker 

som är geografiskt lokaliserade i Halmstad: Handelsbanken, Swedbank och SEB. Vi valde att 

koncentrera oss till banker som är väletablerade och omtalade. Nordea valdes bort då deras 

omfattning av medarbetare är betydligt större än hos övriga tre. För att få en djupare inblick 

kring arbetstillfredsställelse valdes mellanchefer; varav tre är kontorschefer på respektive 

bank.  

 

1.5.2 Teoretisk avgränsning 

De två faktorer som vi teoretiskt har avgränsat oss till är det myndiga medarbetarskapet och 

ledarskap. De fyra begreppsdelarna inom det myndiga medarbetarskapet innefattas av 

förtroende och öppenhet, gemenskap och samarbete, engagemang och meningsfullhet och 

därtill även ansvarstagande och initiativförmåga (Tengblad et al., 2007). Inom ledarskap har 

avgränsningar gjorts till uppgifts- respektive relationsorienterat beteende. Dessa två är de 

faktorer som har undersökts i förhållande till hur de påverkar arbetstillfredsställelsen. 

 

1.6 CENTRALA BEGREPP 

Nedan presenteras de begrepp som genomgående används under uppsatsen, dessa är 

medarbetarskap samt det myndiga medarbetarskapet. 

 

1.6.1 Medarbetarskap 

Medarbetarskap beskriver hur medarbetaren hanterar relationen till chefen, det egna arbetet 

och andra medarbetare, där alla är medarbetare även cheferna (Tengblad et al., 2007).  

 

1.6.2 Myndigt medarbetarskap 

Ett välutvecklat och gott medarbetarskap är ett myndigt medarbetarskap (Tengblad, 2003). 

Detta kan enligt Tengblad et al. (2007) uppnås genom de fyra begreppsdelarna, där den 

förutsättande begreppsdelen är öppenhet och förtroende som påverkar gemenskap och 

samarbete, vilket i sin tur påverkar engagemang och meningsfullhet vilket därtill påverkar 

ansvarstagande och initiativförmåga. Dessa fyra begreppsdelar understödjer varandra och 

följer en viss ordning, där de tillsammans skapar en helhet (Hällstén & Tengblad, 2006). 

 

1.6.3 Arbetstillfredsställelse 

Arbetstillfredsställelse handlar om hur medarbetarens upplever det egna arbetet. 

Arbetstillfredsställelse associeras till medarbetarens positiva respektive negativa upplevelse 

över sin arbetssituation (Yang, 2009). När en medarbetare känner glädje över det han eller 

hon gör upplever de därmed en god arbetstillfredsställelse (Hjalmarsson, 2005). Det är viktigt 

att se till medarbetarens arbetstillfredsställelse eftersom medarbetare som känner 

arbetstillfredsställelse är effektivare i sin arbetsprestation (Yang, 2009).  
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1.7 DISPOSITION 

Nedan presenteras uppsatsen disposition i syfte att förenkla för läsaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 1. Uppsatsens dispositionsmall. 

  

• I inledningskapitlet kommer vi att presentera problembakgrunden, problemdiskussionen, 
problemformuleringen samt syftet. Kapitlet kommer även att  omfatta uppsatsens 
avgränsningar, centrala begrepp och disposition. 

KAPITEL 1                                                           
INLEDNING

• I detta kapitel kommer vi att presentera den teoretiska referensramen, vilket behandlar 
vår sekundärdata. Kapitlet kommer att omfatta medarbetarskap, ledarskpasbeteende och 
det myndiga medarbetarskapet. Genomgående kommer arbetstillfredsställelsen att 
beröras.

KAPITEL 2                                                           
TEORETISK REFERENSRAM

• I detta kapitel kommer vi att presentera  olika konsekvenser över de val vi gjort samt de 
val vi avstått från. Kapitlet kommer att omfatta metodval, datainsamlingsmetod, analys 
av datamaterial, kritisk bedömning samt en disskusion kring validitet och reliabilitet. 

KAPITEL 3                                                               
METOD

• I detta kapitel kommer vi att presentera vår insamlade empiri från fem individuella 
intervjuer och en gruppintervju. Kapitlet kommer att omfatta en kort redogörelse för 
över de valda bankerna samt en sammanhängande text över respondenternas svar.

KAPITEL 4                                                              
EMPIRI

• I detta kapitel kommer vi att analysera och diskutera vår insamlade empirin utifrån den 
teoretiska referensramen. Här kommer vi att ställa empiri mot teori, teori mot teori samt 
empiri mot empiri. Kapitlet kommer att avslutas med en sammanfattning. 

KAPITEL 5                                                                
ANALYS

• I detta avslutande kapitel kommer vi att besvara uppsatsens problemformulering och 
syfte. Kapitlet kommer att omfatta de resultat som vi har kommit fram till, där vi 
avslutningsvis kommer att ge implikationer till en vidare forskning kring ämnet 
medarbetarskap.

KAPITEL 6                                                               
SLUTSATS
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel kommer vi att presentera den teoretiska referensramen, vilket behandlar 

våra sekundärdata. Kapitlet kommer att omfatta medarbetarskap, ledarskapsbeteende och det 

myndiga medarbetarskapet. Genomgående kommer arbetstillfredsställelsen att beröras.  

 

2.1 MEDARBETARSKAP 

”Medarbetarskap är något som alltid förekommer, oavsett om det är bra eller dåligt, på 

samma sätt som föräldraskap definieras av att man är förälder, inte nödvändigtvis en bra 

förälder” (Tengblad et al., 2007, 20-21). 

 

När chefen delegerar ut en del av sin formella makt till medarbetaren, uppstår det olika roller 

(Yukl, 2010). Dessa roller kan innebära att medarbetaren får mer utrymme att ta eget ansvar, 

vilket bland annat ger möjligheten till att ta eget initiativ och beslut (Yukl, 2010). Møller 

(1994) poängterar att alla medarbetare inte är villiga att ta ansvar, dock anser Møller (1994) 

att utan viljan att ta ansvar kan inte medarbetaren uppnå en meningsfullhet i det den gör. 

Medarbetare som är ansvarstagande för sin egen utveckling på arbetsplatsen utmärker ett gott 

medarbetarskap (Blomquist & Röding, 2010). Dock menar Hällstén och Tengblad (2006) att 

det är viktigt att ha balans mellan vad medarbetare vill, kan och får ta ansvar för. Detta 

eftersom för mycket ansvar kan leda till en arbetsbelastning, vilket kan orsaka motsatsen till 

produktivitet och effektivitet men samtidigt utgöra en hälsorisk för medarbetare (Hällstén & 

Tengblad, 2006). Medarbetarskap definieras utifrån hur medarbetaren hanterar relationen till 

ledaren, till det egna arbetet och till andra medarbetare (Tengblad, 2003). Medarbetarskap 

betonar betydelsen av relationer, som är ett centralt begrepp inom medarbetarskap, alltså ser 

det på hur relationer hanteras (Tengblad et al., 2007). Medarbetarskap är tydligast och stärks 

främst under interaktionen mellan chefen och medarbetaren (Tengblad et al., 2007). Tengblad 

och Andersson (2009) anser att fastän medarbetare får fri vilja och större självständighet 

behövs det chefer som initierar och vägleder medarbetare till deras, samt företagets 

gemensamma mål. Syftet är inte att ta bort den formella chefen, chefen är en nödvändighet 

(Greasley et al., 2005). 

 

2.1.1 Chefens roller 

Inom medarbetarskap har chefen tre olika roller, dessa innefattas av att vara arbetsgivarens 

representant, ledare samt medarbetare (Tengblad et al., 2007). Att var medarbetare innebär att 

även chefen har en chef ovanför sig (Tengblad et al., 2007). Representant associerar Tengblad 

et al. (2007) till chefskap, vilket innebär att personen innehar en formell roll med tydliga 

arbetsuppgifter. Chefen fokuserar sig på uppgiften, fattar beslut, samordnar samt upprätthåller 

rutiner (Yukl, 2010; Tengblad et al., 2007). Tengblad et al. (2007) menar att chefskap är 

nödvändigt då det skapar stabilitet. Att vara ledare innebär däremot att personen innehar en 

mer informell roll i förhållande till rollen som chef (Yukl, 2010). Ledarrollen är viktig, då den 

är mer fokuserad på emotionella aspekter som delaktighet, motivation och engagemang 

(Tengblad et al., 2007). Ledaren måste visa intresse för medarbetarens utveckling samt 

överlåta möjligheten för medarbetaren att ta ansvar (Blomquist & Röding, 2010). Yukl (2010) 

menar att det finns en skillnad mellan att vara chef och att vara ledare. Watson (2001) gör 

däremot inga tydliga skillnader mellan chefs- respektive ledarrollen. Watson (2001) menar att 

chefsrollen handlar om de traditionella uppgifterna som att exempelvis sätta upp mål och 

uppnå bättre resultat. Utöver dessa uppgifter bör en bra chef även vara flexibel och innovativ, 
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Hög organisatorisk tillit 

visa hänsyn till medarbetare genom respekt och lyhördhet samt främja delaktighet och ett gott 

arbetsklimat (Watson, 2001). Taormina (2008) menar att de flesta medarbetare föredrar ledare 

som är flexibla snarare än kontrollerande. Med detta menar Taormina (2008) att de flesta 

medarbetare inte vill ha ledare som kontrollerar dem. Jernigan och Beggs (2010) menar att 

medarbetare snarare behöver vägledning än direktiv. Enligt Liu (2010) måste chefer förstå 

vad anställda vill uppnå genom sitt hårda arbete, annars finns risken att det motsatta resultatet 

uppstår, det vill säga att personalen snarare känner missnöje än arbetstillfredsställelse. Det bör 

finnas en kombination av ledar- och chefsbeteende för att det effektivaste ledarskapet ska 

uppnås (Tengblad et al., 2007; Yukl, 2010). Trots att medarbetaren har ansvar för sin egen 

utveckling av medarbetarskap har även chefen ett ansvar att skapa de förutsättningar som 

måste finnas för att medarbetarskap överhuvudtaget ska existera (Hällstén & Tengblad, 2006).  

 

2.1.2  Medarbetarskapsformerna 

Tengblad et al. (2007) visar att det finns fem olika former av medarbetarskap; outvecklat, 

organisationsorienterat, grupporienterat, individuellt och ledarlöst medarbetarskap. Dessa 

olika former visar graden av ansvar och krav som medarbetare har i förhållande till graden av 

tillit inom organisationer (Hällstén & Tengblad, 2006). Nedan presenteras dessa fem i en 

medarbetarskapstrappa. Det outvecklade medarbetarskapet innefattas av den enklaste formen 

av medarbetarskap, där medarbetare enbart utför de arbetsuppgifter de blivit tilldelade av 

chefer, vilket innebär att medarbetare får liten eller ingen möjlighet att påverka sin 

arbetssituation (Tengblad et al., 2007). Denna form förekommer oftast bland yrken inom 

byggmaterielsbranschen (Tengblad et al., 2007). Motsatsen till outvecklat medarbetarskap är 

ledarlöst medarbetarskap, vilket innebär att medarbetare tar allt ansvar där ledare har en 

administrativ funktion (Hällstén & Tengblad, 2006). Det ledarlösa medarbetarskapet belastar 

medarbetare med stort ansvar och denna form förekommer oftast i yrken som läkare och 

universitetslärare (Tengblad et al., 2007). När ansvarsfördelningen är oklar, kan det innebära 

att medarbetare inte vet vart de ska söka stöd eller vilka arbetsuppgifter som tillhör vem 

(Backström, 2003). För stort ansvar kan då bli en belastning, vilket kan leda till att 

medarbetare känner osäkerhet samt otydlighet, som i sin tur kan medföra utbrändhet 

(Backström, 2003). Dessa fem former har dock inga fasta gränser och förekommer oftast i 

form av kombinationer i praktiken (Tengblad et al., 2007). Hällstén och Tengblad (2006) 

menar att banken domineras av det organisationsorienterade medarbetarskapet. Under det 

organisationsorienterade medarbetarskapet ger chefer större ansvar till medarbetare, där 

medarbetaren ges frihet att ta beslut inom organisationens ramverk (Tengblad et al., 2007). 

Organisationsorienterat medarbetarskap bidrar till gemenskap och samhörighet dock kan det 

vara svårt att skapa gemensamma arbetssätt (Tengblad et al., 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figur 2. Medarbetarskapstrappan (Hällstén & Tengblad, 2006, s. 64). 
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2.2 LEDARSKAPSBETEENDE 

Studier visar att ledarens beteende påverkar medarbetarens arbetstillfredsställelse (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008; Yang, 2009). Ledarskap är en viktig del inom organisationer, men utan 

medarbetare kan inte ledarskap existera (Defee et al., 2010; Yukl, 2010). Trots att det inte 

existerar en optimal definition av ledarskap finns ett återkommande ord, nämligen påverkan 

(Yukl, 2010). Utveckling av ledarskapsteorierna har möjliggjort skapandet av medarbetarskap 

(Tengblad et al., 2007). Tidigare ledningsmetoder handlade om ledare, där de upplevdes 

strikta och kontrollerande (Greasley et al., 2005). Nyare forskning tyder på ett ledarskap som 

snarare är en process än en persons position (Tengblad et al., 2007; Yukl, 2010). Det är här 

det relationsorienterade ledarskapet uppstod, vilket har bidragit till skapandet av 

medarbetarskap (Tengblad et al., 2007). 

 

2.2.1 Uppgifts- och relationsorienterat beteende 

Enligt Yukl (2010) finns det två beteenden som skiljer den effektiva ledaren från den 

ineffektiva. Dessa två innefattas av; uppgifts- samt relationsorienterat beteende. 

Uppgiftsorienterat beteende handlar om själva uppgiften, där beteendet kan kännetecknas av 

planering, vilket handlar om att ta beslut, prioritera, organisera arbetet samt delegera (Derue 

et al., 2011; Yukl, 2010). Relationsorienterat beteende kännetecknas av att visa omsorg till 

mänskliga relationer genom att bland annat visa stöd, utveckling och att vara uppmärksam 

(Derue et al., 2011; Tengblad et al., 2007; Yukl, 2010). Stöd handlar om att visa hänsyn, 

omtanke samt acceptans till medarbetarnas behov och känslor, vilket även kan resultera i att 

medarbetarna känner tillit och förtroende (Tengblad et al., 2007; Yukl, 2010). När förtroendet 

ökar leder det till en ökad initiativförmåga och ansvarstagande (Tengblad et al., 2007). Detta i 

sin tur kommer att bidra till att medarbetarna känner sig mer arbetstillfredsställda (Derue et 

al., 2011). Med utveckling menar Yukl (2010) att ledaren eller chefen ökar medarbetarnas 

skicklighet och samtidigt stimulerar dem för att de ska kunna utvecklas. Ett effektivt 

ledarskap uppnås när chefer har en mer aktiv roll i utvecklandet av medarbetare, eftersom 

passiva ledare kan associeras till ineffektivitet (Derue et al., 2011). Medarbetare finner en 

högre arbetstillfredsställelse då deras överordnade ger beröm och uppskattning (Yukl, 2010). 

Relationsorienterat ledarskap är snarare inriktat på relationen mellan ledaren och 

medarbetaren än på ledarens roll (Tengblad et al., 2007; Yukl, 2010). Relationsorienterat 

beteende kan leda till att medarbetaren kan förbättra relationen med ledaren och därmed nå 

högre arbetstillfredsställelse (Derue et al., 2011; Yukl, 2010). Lin et al. (2011) utförde en 

studie där de tittade på förhållandet mellan ledarbeteenden och arbetstillfredsställelse, deras 

resultat visade att både relations- och uppgiftsorienterat beteende hade en nära koppling till 

arbetstillfredsställelsen som medarbetaren upplevde. Dock visade studiens resultat att det 

uppgiftsorienterade beteendet hade en starkare koppling till medarbetarnas och 

organisationens prestationer (Lin et al., 2011). Dock, poängterar Yukl (2010) att det även 

krävs att ledare har ett uppgiftsorienterat beteende, vilket kan bidra till effektivitet i 

utnyttjandet av resurser och personal, bättre samordning mellan underordnande och högre 

funktionalitet inom organisationer. En kombination av dessa två beteenden bidrar till att den 

totala prestationen i organisationen kan förbättras, där det effektivaste ledarskapet uppnås 

(Yukl, 2010). Även Derue et al. (2011) menar att effektiva ledare bör inneha båda dessa 

beteenden. Har en ledare exempelvis ett uppgiftsorienterat beteende innebär det att han eller 

hon bara uppnår en viss effektivitet, som att uppnå ett mål, dock innebär det i sin tur att den 

andra effektiviteten som relationer och utvecklandet av medarbetare inte uppnås (Derue et al., 

2011).  
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2.2.2 Transformellt och transaktionellt ledarskapsbeteende 

Studier har kommit fram till att en ledare som vill skapa en effektiv organisation 

kännetecknas av ett beteende inom det transformella ledarskapet (Jacobsen & Thorsvik, 

2008). Transformellt ledarskap innebär att ledaren transformerar, förändrar och utvecklar 

medarbetaren (Lievens, Van Geit & Coetsier, 1997; Tengblad et al., 2007). Transformellt 

ledarskap har en tydlig koppling till medarbetarens arbetstillfredsställelse (Fuller et al., 1999; 

Yang, 2009). Det transformella ledarskapet handlar om ledarens förmåga att transformera 

medarbetarens syn på det egna arbetet (Yukl, 2010). Ledaren framhäver medarbetarens 

potential vilket leder till att medarbetaren strävar efter att uppnå högre mål (Lievens et al., 

1997; Tengblad et al., 2007; Yang, 2009; Yukl, 2010). Dock menar Tengblad et al. (2007) att 

tranformellt ledarskap kan leda till att manipulation uppstår från organisationens sida. Detta 

styrker Tengblad et al. (2007) genom att poängtera att ledare under transformellt ledarskap 

kan agera utifrån ett eget intresse. Transformellt ledarskap innefattas av de fyra I: na; 

idealiserat inflytande, inspirerande motivation, intellektuell stimulans samt individualiserad 

behandling (van Eeden, Cilliers & van Deventer, 2008; Yukl, 2010; Fuller, Morrison, Jones, 

Bridger & Brown, 1999). Dessa fyra I:n bidrar till att transformella ledare uppvisar 

engagemang och förtroende, skapar framtidsvisioner, inspirerar, uppmuntrar, motiverar, 

vägleder och visar uppskattning till medarbetare (van Eeden et al., 2008). Detta gör ledare 

genom ansvarsfördelning, god kommunikation, rådgivning och individuell behandling, detta i 

sin tur leder till att medarbetare känner respekt, tillit, uppskattning, når en högre motivation 

och prestation, allt detta bidrar till att medarbetare gärna vill identifiera sig med sin ledare 

(van Eeden et al., 2008; Jung & Avolio, 2000; Yukl, 2010). Bass, Avolio, Jung och Berson 

(2003) ger implikationer att organisationer behöver det transaktionella ledarskapet, eftersom 

transaktionella ledare ger tydligare riktlinjer till medarbetare över vad som förväntas av dem i 

förhållande till vad transformella ledare gör. Transaktionellt innebär utbyte, det vill säga att 

medarbetare utför ett arbete i utbyte mot exempelvis lön (Lievens et al., 1997; Yukl, 2010). 

Dock poängterar Hällstén och Tengblad (2006) att nackdelen med transaktionellt ledarskap är 

att medarbetaren snarare kan ses som en resurs än en människa, en resurs som kan styras och 

kontrolleras genom olika direktiv, order och regler.  

 

Hällstén och Tengblad (2006) menar att transformellt associeras till ledarskap medan det 

transaktionellt snarare kan kopplas till chefskap. Transformellt ledarskap resulterar i att 

medarbetare uppnår högre prestationer samt känner lojalitet och förtroende gentemot sina 

ledare i förhållande till det transaktionella ledarskapet (Jung & Avolio, 2000). Dock menar 

Jung och Avolio (2000) samt Bass et al. (2003) att även transaktionella ledare kan skapa 

förtroende och tillit genom att skapa klarhet över vad uppgiften innefattar och vad som 

förväntas av medarbetare. När det finns en klarhet över vilka förväntningar och mål som finns 

kommer det i sin tur bidra till att medarbetaren skapar ett fortsatt förtroende till ledaren i 

framtida uppgifter (Bass et al., 2003). Studien utförd av Derue et al. (2011) visade att 

transaktionellt ledarskap utgjordes av ledare som hade ett uppgiftsorienterat beteende, medan 

transformellt ledarskap dominerades av relationsorienterat beteende (Hällstén & Tengblad, 

2006). Yukl (2010) och Bass et al. (2003) betonar att effektiva ledare använder sig av en 

kombination av det transformella och det transaktionella ledarskapet. Den transaktionella 

grunden handlar enligt Zagorsek, Dimovski och  Skerlavaj (2009) om att i första hand bygga 

en relation mellan medarbetaren och ledaren genom respekt och tillit. Medarbetaren och 

ledaren skall därefter fastställa en överenskommelse om vad som förväntas av medarbetaren 

samt klargöra organisationens mål (Zagorsek et al., 2009). Ledare skall även enligt Yukl 

(2010) och Zagorsek et al. (2009) ge belöning till de medarbetare som genererar goda 

prestationer. Det är endast efter att den transaktionella grunden har satts som det transformella 

javascript:void(0);
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beteendet kan användas för att inspirera medarbetare till att prestera högre än vad som 

förväntas av dem (Zagorsek et al., 2009). Med detta menar Zagorsek et al. (2009) att inom det 

transformella ledarskapet måste det transaktionella ledarskapet existera.  

 

2.3 MYNDIGT MEDARBETARSKAP 

För att uppnå medarbetarskap krävs det först och främst att medarbetaren är villig att utveckla 

sitt egna medarbetarskap (Møller, 1994). Eftersom relationer är ett centralt begrepp inom 

medarbetarskap visar det myndiga medarbetarskapet hur dessa relationer kan stärkas genom 

de fyra begreppsdelar som presenteras nedan (Hällstén & Tengblad, 2006). Begreppsdelarna 

påverkar varandra, vilket innebär att om det finns förtroende och öppenhet kommer det i sin 

tur leda till att gemenskap och samarbete förstärks, vilket medför ett ökat engagemang och 

meningsfullhet. Detta leder till att viljan att ta ansvar och initiativ stärks, vilket i sin tur ökar 

förtroendet och öppenhet (Tengblad et al., 2007). Därmed är det myndiga medarbetarskapet 

en pågående process som tillsammans bildar en helhet (Tengblad et al., 2007).  

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Det myndiga medarbetarskaps begreppsdelar (Hällstén & Tengblad, 2006, s. 16). 

 

2.3.1 Förtroende och öppenhet 

”Öppenhet skapar förtroende och förtroende är en förutsättning för öppenhet” (Ackerman, 

2007, s.46).  

 

Förtroende och öppenhet är en viktig del för både organisationen likväl som för den enskilda 

medarbetaren (Herselman, 2003; Hjalmarson, 2005). Studien utförd av Burke och Wilcox 

(1969) visade att graden av öppenhet i kommunikationen påverkar arbetstillfredsställelsen. 

Där deras resultat visade att ju större öppenheten i kommunikationen mellan chefen och 

medarbetaren var, desto högre grad av arbetstillfredsställelse upplevde medarbetaren (Burke 

& Wilcox, 1969). Det är i allas intresse att lösa konflikter och problem som uppstår på 

arbetsplatsen därmed är en öppen kommunikation viktig, för utan den kan inte problem lösas 

(Tengblad et al., 2007). Brister som uppstår i den öppna kommunikationen beror på att det 

saknas ett förtroende (Tengblad et al., 2007). Det är därför viktigt att chefen för en öppen 
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kommunikation för att får medarbetaren att känna trygghet dock är det viktigt att chefen och 

medarbetaren har en god relation för att förtroendet ska kunna skapas (Ackerman, 2007: 

Tengblad et al., 2007). Anledningen till att förtroende saknas kan bero på att medarbetaren 

saknar tillit till sin chef, vilket även kan medföra att medarbetaren agerar olika beroende på 

om chefen är i närheten eller inte (Hällstén & Tengblad, 2006). Eftersom medarbetaren saknar 

tillit vågar han eller hon heller inte framföra sina verkliga åsikter till chefen (Hällstén & 

Tengblad, 2006). Förtroende utvecklas efter att medarbetare har lärt känna och blivit av med 

misstron till varandra, då litar medarbetare på varandras ord och löften (Herselman, 2003). 

Det är viktigt för organisationer att försöka skapa en god grund för förtroende, annars kan 

medarbetare motarbeta organisationers beslut (Hällstén & Tengblad, 2006). Jacobsen och 

Thorsvik (2008) menar att organisationer kan vara effektivare om förtroendet är stort mellan 

ledare och medarbetare, detta medför att behovet av kontroll reduceras, vilket skapar 

besparningar i tid och pengar. Organisationer där medarbetare litar på varandra har inget 

behov av att ta till omfattande åtgärder för att kontrollera om arbetet har blivit korrekt utfört 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008). Dock menar Ciulla (2004) att det existerar chefer som inte 

handlar efter det de säger och därmed ändå kontrollerar arbetet medarbetare utför. Herselman 

(2003) menar att förtroende inom organisationer tar lång tid att skapa, dock inte lång tid att 

bryta ner. När en god öppen kommunikation uppstår kan det bidra till ett bättre samarbete 

mellan chefen och medarbetaren (Hjalmarson, 2005). 

 

2.3.2 Gemenskap och samarbete 

Gemenskap och samarbete mellan medarbetare kan stärkas genom olika aktiviteter som 

anordnas av chefen (Hällstén & Tengblad, 2006). Detta förutsätter att alla vill delta i 

aktiviteterna som anordnas. Chefen bör därför komma till insikt med varför vissa medarbetare 

nekar till deltagandet (Hällstén & Tengblad, 2006). Det handlar inte om att ha vara någons 

bästa vän, utan det handlar om att ha något gemensamt med medarbetarna exempelvis 

gemensamma regler, kunder, arbetsuppgifter och fikarum (Tengblad et al., 2007). Vidare 

belyser Hällstén och Tengblad (2006) att kompetens är av värde därför kan samarbetet även 

innefattas av samverkan mellan olika yrkesgrupper och avdelningar. Samarbete är resultatet 

av något som medarbetare utfört tillsammans, det vill säga något medarbetarna inte hade 

kunnat utföra på egen hand, därmed måste även chefen ta del av det (Ackerman, 2007; 

Hjalmarson, 2005). Samarbete innebär bland annat att samspelet mellan ledare och 

medarbetare fungerar i den mån att medarbetare känner att de är del av en helhet, en 

gemenskap (Hjalmarson, 2005). Dock menar Tengblad et al. (2007) att gemenskap är en 

förutsättning för samarbete. Enligt Tengblad (2003) är tillhörighet och trivsel faktorer som 

medarbetare upplever inom arbetsgemenskapen. Ett sätt att skapa gemenskap kan vara genom 

att organisationen har en gemensam kultur (Silverthorne, 2004). Kultur handlar om att 

medarbetare i organisationen delar gemensamma värderingar och normer (Shadur, Kienzle & 

Rodwell 1999; Silverthorne, 2004; Watson, 2001). Kultur kan skapa samhörighet och 

engagemang vilket därmed påverkar arbetstillfredsställelsen för medarbetare (Shadur et al., 

1999; Silverthorne, 2004). Enligt Møller (1994) kan medarbetarskapskultur skapas när 

medarbetarna är fullt hängivna till organisationens utveckling och livslängd. En viktig aspekt 

för organisationens effektivitet och överlevnad är medarbetarens engagemang, där 

medarbetarens grad av engagemang och arbetstillfredsställelse påverkas av organisationens 

kultur (Shadur et al., 1999). 
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2.3.3 Engagemang och meningsfullhet 

Meningsfullhet innebär att medarbetaren känner att arbetet den utför är värdefullt 

(Hjalmarson, 2005). När medarbetaren känner meningsfullhet strävar den efter att göra ett bra 

arbete och är därmed stolt över att tillhöra organisationen (Tengblad, 2003). Ackerman (2007) 

beskriver engagemang med kraften som driver mening till handling. Det är chefens uppgift att 

komma underfund med vad medarbetaren upplever som engagerande och meningsfullt 

(Hällstén & Tengblad, 2006). Även Ackerman (2007) påpekar att chefens roll är en viktig 

faktor för medarbetarens engagemang. Till en början bör chefen själv visa engagemang, för 

att det i sin tur ska överföras till medarbetaren (Ackerman, 2007). Eftersom alla medarbetare 

har olika drivkrafter, motiveras de av olika saker (Ackerman, 2007). Vissa medarbetare 

motiveras av en högre lön medan andra snarare motiveras av trivsel (Ackerman, 2007). 

Blomquist och Röding (2010) påpekar att faktorer som bidrar till motivation på arbetsplatsen 

är intressanta arbetsuppgifter samt att medarbetare upplever att de har en betydande roll. 

Chefen kan bidra till motivation hos medarbetaren, dock menar Ackerman (2007) att i 

slutändan är motivation medarbetarens eget ansvar och medarbetaren måste själv 

kommunicera ut vad den motiveras av. Djupare motivation påverkas av de värdegrunder samt 

mål som medarbetaren har fastställt för sin egen utveckling vilka i sin tur bidrar till 

meningsfullhet (Ackerman, 2007). 

 

2.3.4 Ansvarstagande och initiativförmåga 

Om ledare har allt ansvar, där medarbetare inte känner att de får något inflytande över den 

egna arbetstillfredsställelsen, kan det påverka organisationen i sin helhet negativt (Møller, 

1994). När medarbetaren känner att ledaren delar all information med honom eller henne 

kommer det i sin tur bidra till att medarbetaren känner högre tillit (Randolph, 1995; Shadur et 

al., 1999). Vilket resulterar i att initiativtagandet blir högre inom organisationen (Randolph, 

1995). Shadur et al. (1999) menar att om medarbetaren inte ges någon information från sin 

chef, eller någon möjlighet till att ta några beslut eller saknar interaktion med andra 

medarbetare kommer graden av arbetstillfredsställelse att vara minimal. När medarbetaren 

däremot känner att han eller hon har makten att påverka bidrar det till känslan av 

meningsfullhet, vilket i sin tur leder till större arbetstillfredsställelse (Møller, 1994). Makt 

handlar om förmågan att påverka andra (Møller, 1994; Randolph & Kemery, 2010; Yukl, 

2010). Dock menar Randolph (1995) att makt är något medarbetaren redan innehar bland 

annat genom sin kunskap och erfarenhet. Enligt Møller (1994) är ansvarstagande en central 

del inom medarbetarskap, utan detta kan inte lojalitet skapas hos medarbetaren. Även 

Tengblad et al. (2007) menar att ansvarstagande är en viktig del eftersom att en arbetsplats 

inte kan fungera utan ett ansvarstagande. Dock finns det medarbetare som inte vill ta ansvar 

utan är nöjda med att vara passiva (Hällstén & Tengblad, 2006). Däremot menar Møller 

(1994) att alla medarbetare bör ta ansvar för organisationers uppgångar likaväl som dess 

nedgångar. Dock poängterar Tengblad et al. (2007) att chefer har det övergripandet ansvaret. 

 

2.4 SAMMANFATTNING AV TEORETISK REFERENSRAM 

Nedan berörs de övergripande aspekterna ur den teoretiska referensramen vilket innefattas av 

medarbetarskap, ledarskapsbeteende samt det myndiga medarbetarskapet.  
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2.4.1 Medarbetarskap 

Medarbetarskap förekommer inom alla organisationer, där banker domineras av det 

organisationsorienterade medarbetarskapet (Hällstén & Tengblad, 2006). För att 

medarbetarskap ska existera måste medarbetare vara villiga att ta ansvar (Møller, 1994), 

vilket enligt Blomqvist och Röding (2010) utmärker ett gott medarbetarskap. Hällstén och 

Tengblad (2006) anser att chefer har ett ansvar för att medarbetarskap ska existera. Teorier 

har visat att en kombination av chef och ledare är att föredra (Yukl, 2010; Tengblad et al., 

2007).  

 

2.4.2 Ledarskapsbeteende 

Ledarskap är en aspekt av medarbetarskap, då det enligt Møller (1994) alltid har existerat, där 

ledarens beteende är centralt (Derue et al., 2011; Yukl, 2010). Transaktionellt ledarskap 

domineras av uppgiftsorienterat beteende, medan transformellt domineras av 

relationsorienterat beteende (Derue et al., 2011). Yukl (2010) menar att det behövs en 

kombination av dessa, dock menar Zagorsek et al. (2009) att inom det transformella existerar 

det transaktionella ledarskapet. Ledarskapsformen påverkar arbetstillfredsställelsen (Yang, 

2009), där studier visat att relationsorienterat beteende och transformellt ledarskap bidrar till 

arbetstillfredsställelse (Derue et al., 2011; Fuller, 1999).  

  

2.4.3 Myndigt medarbetarskap 

Enligt Hällstén och Tengblad (2006) handlar det myndiga medarbetarskapet om hur relationer 

kan stärkas. Detta kan enligt Tengblad et al. (2007) ske genom de fyra begreppsdelarna, dessa 

delar ingår i en process där varje del påverkar den andra.  

 

- Saknas tillit till chefen, kommer även förtroendet att brista, vilket gör att 

kommunikationsproblem uppstår (Tengblad et al., 2007). 

  

- Det är viktigt att samspelet mellan chefer och medarbetare fungerar för att 

medarbetare ska känna att de är en del av en gemenskap (Hjalmarson, 2005). Genom 

att exempelvis dela gemensamma arbetsuppgifter (Tengblad et al., 2007) och kultur 

(Shadur et al., 1999; Silverthorne, 2004) kan medarbetare känna gemenskap.  

 

- Det är chefers uppgift att ta reda på vad medarbetare upplever som meningsfullt och 

engagerande (Hällstén & Tengblad, 2006). Dock menar Ackerman (2007) att det i 

slutändan är medarbetarens eget ansvar att förmedla vad den motiveras av.  

 

- Ansvarstagande är viktigt inom organisationer (Møller, 1994). Randolph och Kemery 

(2010) anser att medarbetare måste ges möjligheten att ta ansvar, dock menar Hällstén 

och Tengblad (2006) att vissa medarbetare inte vill ta ansvar. Møller (1994) 

poängterar att ansvarstagande måste ske eftersom det är centralt inom medarbetarskap.  
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3 METOD 

I detta kapitel kommer vi att presentera olika konsekvenser över de val vi gjort samt de val 

vi avstått från. Kapitlet kommer att omfatta metodval, datainsamlingsmetod, analys av 

datamaterial, kritisk bedömning samt en diskussion kring validitet och reliabilitet.  

 

3.1 VAL AV METOD 

Nedan presenteras val av metod. Inledningsvis presenteras problemformulering, sedan 

undersökningsutformning, små-N-studier, vetenskaplig ansats för att avslutningsvis diskutera 

kvalitativ respektive kvantitativ metod.  

 

3.1.1 Problemformulering 

Genom att genomföra en analys av problemformuleringen kan det i sin tur bidra till klarhet 

över vilka metodval som bör väljas (Winter, 1985). Vår problemformulering kan kopplas till 

det Jacobsen (2002) benämner som oklar, vilket innebär att teorin inte är utarbetad. Vi hade 

som syfte att beskriva ett tillstånd vi inte kände till, vilket kan kopplas till det Jacobsen (2002) 

nämner som en oklar deskriptiv problemställning. Detta tillstånd är utifrån vår studie 

medarbetarskap och arbetstillfredsställelsen. Beskrivande (deskriptiv) problemställning 

handlar om att undersökaren oftast koncentrerar sig på att beskriva skillnader och likheter vid 

en given tidpunkt (Jacobsen, 2002). Vårt intresse var att se skillnader och likheter mellan de 

olika respondenterna inom banksektorn. 

 

Enligt Jacobsen (2002) finns det tre krav på en problemformulering, den ska vara spännande, 

enkel och fruktbar. Vår problemformulering är spännande då de uppfyller ett element av 

överraskning, detta genom att vi inte visste vad utfallet skulle bli. Jacobsen (2002) menar att 

när undersökare har för breda problemformuleringar, där de försöker få med allting kan det i 

sin tur leda till att undersökningen misslyckas. Detta har vi tagit hänsyn till och kan konstatera 

att vår problemformulering är enkel i den bemärkelsen att den är specifik snarare än bred. 

Jacobsen (2002) avslutar kraven på problemformuleringar genom att ta upp fruktbarheten. 

Problemformuleringen skall kunna undersökas empiriskt men även tillföra ny kumulativ 

kunskap (Jacobsen, 2002). Eftersom medarbetarskap är ett nytt ämne innebär det att forskning 

kring ämnet är relativt snävt. De teorier som framtagits kring medarbetarskap har främst 

byggt på relationer. Dock har inte faktorer som arbetstillfredsställelse och hur det i sin tur 

påverkas av det myndiga medarbetarskapet samt ledarskapsbeteende diskuterats i den mån. På 

detta vis fann vi en lucka i teorin, där vi genom vår problemformulering ville beskriva hur 

medarbetarskap påverkar arbetstillfredsställelsen inom banksektorn. Karlsson och Lovén 

(Hällstén & Tengblad, 2006) utförde en studie om medarbetarskap inom banksektorn där 13 

medarbetare intervjuades. Syftet med undersökningen var att se hur medarbetarskap ser ut 

inom en svensk storbank, där ansvar var nyckelfaktorn. Då deras studie påvisar att 

medarbetarskap existerar inom banken, har vårt intresse av att undersöka bankerna 

uppkommit. Vi fann ytterligare en lucka då vi ville jämföra, det vill säga se likheter respektive 

skillnader i hur det myndiga medarbetarskapet och ledarskapsbeteenden påverkar 

arbetstillfredsställelsen inom banksektorn. Denna jämförelse skulle inte varit möjlig om bara 

en bank undersöktes. 
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3.1.2 Undersökningsutformning 

Jacobsen (2002) menar att undersökningens uppläggning har stora konsekvenser på 

uppsatsens validitet (giltighet) och reliabilitet (tillförlitlighet). Problemställningen påverkar 

undersökningsuppläggningen, vilket kan delas in i två dimensioner; intensiv respektive 

extensiv utformning (Jacobsen, 2002). Vi valde en intensiv uppläggning, eftersom vi ville gå 

på djupet där vi ville framhäva individuella skillnader och nyanser. Detta bidrog till 

möjligheten att få en nyanserad och detaljrik beskrivning. Enligt Jacobsen (2002) innebär en 

intensiv utformning att ett fåtal enheter med många variabler undersöks. Vår enhet är 

banksektorn. Det myndiga medarbetarskapet fyra begreppsdelar samt uppgifts- och 

relationsorienterat ledarskapsbeteende motsvarar våra variabler. Skillnaden mellan extensiv 

och intensiv utformning är frågan om vad som är i fokus och hur många enheter som 

undersöks (Jacobsen, 2002). Därmed medförde valet av den intensiva uppläggningen att vi 

inte kunde använda oss av den extensiva. Konsekvensen av våra val medförde att vi inte 

kunde undersöka många enheter, vilket i sin tur medförde att möjligheten till generalisering 

inte kunde uppnås.  

 

Vi övervägde noggrant fördelarna och nackdelarna med den intensiva respektive extensiva 

utformningen. Enligt Jacobsen (2002) bidrar en intensiv uppläggning till en ökad relevans. 

Dessutom bidrar den till möjligheten att gå på djupet, vilket omfattar många detaljer och leder 

till stor intern giltighet (Jacobsen, 2002). Dock innebar vårt val att den insamlade empirin 

bland annat blev svårare att bearbeta. Detta eftersom empirin har en större omfattning när 

undersökaren väljer den intensiva istället för den extensiva utformningen (Jacobsen, 2002). 

Valet av den intensiva utformningen medförde att den externa giltigheten blev något sämre. 

Vi beaktade dessa faktorer men kom fram till att den intensiva utformningen var mest 

passande för vårt ändamål. 

 

3.1.3 Små-N-studier 

Inom den intensiva uppläggningen finns det två olika sätt att utföra undersökningen på, dessa 

är fallstudier respektive små-N-studier (Jacobsen, 2002). Fallstudier fokuserar på en 

undersökningsenhet där forskaren undersöker samspelet mellan enheten och ett specifikt 

fenomen, medan små-N-studier fokuserar på ett fåtal enheter vilket ger utrymme att 

undersöka fler än en enhet (Jacobsen, 2002). Detta leder även till möjligheten att beskriva 

likheter respektive skillnader mellan de olika enheterna, menar Jacobsen (2002). Eftersom 

vårt syfte var att jämföra, valde vi att analysera ett fåtal banker inom banksektorn. Detta 

medförde att små-N-studier var mer passande för undersökningen. Nackdelen med små-N-

studier är att forskaren får fram mycket nyanserad data vilket kan bli svårt att bearbeta och 

analysera (Jacobsen, 2002). Vi har tagit hänsyn till detta, men eftersom vi ville beskriva 

skillnaderna och likheterna mellan respondenterna, där de tre bankerna bidrog till att tre 

kontorschefer kunde intervjuas, hade en fallstudie med en enhet inte kunnat besvara vårt syfte 

och fick därmed uteslutas. 

 

3.1.4 Vetenskaplig ansats 

De två grundläggande vetenskapliga ansatserna; deduktion och induktion visar relationen 

mellan hur teori och empiri hanteras (Jacobsen, 2002). Den deduktiva ansatsen innebär att 

forskaren utgår från teorier som sedan undersöks empiriskt (Jacobsen, 2002). Dock begränsar 

den deduktiva ansatsen forskaren genom att teorierna som insamlas styr insamlingen av 



 

16 

 

empirin (Bryman & Bell, 2005). Med detta menas att forskaren utgår från exempelvis en 

teoretisk modell och när han eller hon utför empirin kommer insamlingen färgas av den 

teoretiska modellen, vilket kan leda till att forskaren missar viktiga aspekter eller att han eller 

hon omedvetet påverkar inriktningen över hur empirin insamlas. Undersökningar som 

använder sig av den deduktiva ansatsen grundar sina studier på tidigare erkända teoretiska 

modeller, vilket även skapar en starkare trovärdighet (Andersen, 1994).  Induktiv ansats är 

motsatsen till den deduktiva, med detta menas att forskare går ut i verkligheten för att sedan 

dra en teoretisk slutsats (Jacobsen, 2002). I och med att människan inte är fri från egna 

uppfattningar och förväntningar om verkligheten kan den induktiva ansatsen skapa bekymmer 

(Jacobsen, 2002). Dessa bekymmer skapar osäkerhet då forskarens undersökning inte bygger 

på en eller fler erkända teorier, vilket den deduktiva ansatsen gör (Wiedersheim, 1991). 

Fördelen med den induktiva ansatsen är öppenheten forskaren har till det han eller hon 

studerar (Jacobsen, 2002). Dessutom bidrar denna ansats till få begränsningar för den mängd 

information som forskaren inhämtar (Jacobsen, 2002).  

 

Vi valde det Patel och Davidsson (1994) benämner som den gyllene medelvägen, nämligen 

den abduktiva vetenskapliga ansatsen. Abduktiv ansats är en blandning av den induktiva och 

deduktiva ansatsen, istället för att begränsa undersökningen utifrån ena eller andra ansatsen 

erbjuder den abduktiva ansatsen möjligheten till att alternera mellan teori och empiri (Patel & 

Davidsson, 1994). Ämnet medarbetarskap är ett fenomen som är okänt för många, vilket är 

anledningen till varför vi bland annat valde ämnesområdet medarbetarskap. Dock, eftersom 

det är ett nytt ämne hade vi svårigheter med den teoretiska referensramen. Eftersom vår 

teoretiska utgångspunkt var oklar har detta i sin tur inverkat på valet av ansats. Efter att vi lagt 

grunden för vår teori begav vi oss ut och utförde en empirisk undersökning. När vi sedan 

jämförde empirin med teorin fortsatte sökandet efter ytterligare teoretiska kunskaper, på detta 

vis alternerade vi mellan teori och empiri. Vi utgick ifrån teorier kring medarbetarskap och 

ledarskap när vi begav oss ut för att utföra undersökningen. När vi utförde intervjuerna 

förändrades den teoretiska referensramen. Vi insåg bland annat att några få respondenters svar 

tydde på att deras beteende var mer likt det transaktionella än det transformella ledarskapet, 

vilket ledde till att transaktionellt ledarskap tillfördes i den teoretiska referensramen. Under 

empiriinsamlingen insåg vi även att ledarskap är en aspekt av medarbetarskap snarare än tvärt 

om, detta fann vi även i Møllers (1994) tolkning av medarbetarskap. Vad vi skulle mäta kom 

att bli allt tydligare under insamlingen av empirin, då respondenterna tydligt förklarade hur 

exempelvis öppenhet påverkar trivseln och glädjen inom banken. Därmed blev ordet påverka 

det rätta ordvalet för problemformuleringen. Trots fördelarna med den abduktiva ansatsen har 

vi under studiens gång upplevt hur den abduktiva ansatsen även lett till nackdelar, bland annat 

medförde den abduktiva ansatsen att vi fick gå ”den långa vägen” för att nå det vi 

eftersträvade. Med detta menas att alternering mellan empiri och teori medförde stora 

förändringar vilket i sin tur blev tidskrävande.  

 

3.1.5 Kvalitativ respektive kvantitativ metod 

Enligt Jacobsen (2002) kan valet av metod mätas genom graden av öppenhet. Vi valde den 

kvalitativa metoden. Forskare som strävar efter en djup förklaring bör enligt Andersen (1994) 

utgå ifrån den kvalitativa metoden. Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att forskaren förstår 

att valet av metod påverkas av problemformulering. Detta tog vi hänsyn till, vår 

problemställning är oklar, vår undersökningsutformning är intensiv och metodansatsen är 

abduktiv. Jacobsen (2002) menar att när undersökaren har en problemställning som är oklar 

där undersökaren utgår ifrån en intensiv uppläggning rekommenderas forskaren att välja den 

kvalitativa metoden. Vidare poängterar Jacobsen (2002) att en kvantitativ metod hade under 
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de omständigheterna varit en begränsning för forskarens studie. Därmed var den kvalitativa 

metoden utifrån vår undersökning det självklara valet. Medarbetarskap är ett nytt ämne där 

vårt syfte var att få fram tolkningar och en djup detaljerad beskrivning över hur 

medarbetarskap påverkar arbetstillfredsställelsen inom banksektorn. Patel och Davidsson 

(1994) menar att när forskare vill få fram nyanserade tolkningar och djup detaljerad 

information är den kvalitativa metoden det optimala valet. 

 

Valet av den kvalitativa metoden grundar sig på valet av ämnesområdet medarbetarskap. Vid 

första handledningstillfället med vår handledare var utgångspunkten medarbetarskap då vi 

inte hade en tillräcklig teoretisk grund. Vi hade fått en idé om att det skulle handla om 

medarbetare inom organisationer, därefter valdes ämnet medarbetarskap. Andersen (1994) 

menar att när forskare är färdiga med valet av ämne är nästa uppgift att konkretisera och 

precisera sin utgångspunkt. Medarbetarskap omfattas av många delar, vilket gör att vår 

utgångspunkt var för bred och därmed preciserade vi ner det till det myndiga 

medarbetarskapet och ledarskapsbeteenden. Efter insamling av vetenskapliga artiklar samt 

annan litteratur skapades en fördjupning i medarbetarskap, vilket ledde till det myndiga 

medarbetarskapets fyra begreppsdelar och uppgifts- respektive relationsorienterat 

ledarskapsbeteende. Vid nästa handledningstillfälle insåg vi att det myndiga medarbetarskapet 

och ledarskapsbeteenden blev det centrala i vår undersökning, dock fanns det osäkerhet över 

hur det skulle mätas och vad det skulle förhålla sig till. Vid detta skede insåg vi att 

arbetstillfredsställelse var en intressant aspekt att utgå ifrån. Efter ytterligare teoretiska 

insamlingar formades intervjumallen utifrån arbetstillfredsställelse och medarbetarskap. Efter 

insamlingen av empirin insåg vi att det handlade om hur medarbetarskap påverkar 

arbetstillfredsställelsen, alltså handlade det om påverkandet. Därför var den kvalitativa 

metodens nyckelfaktor, flexibilitet en fördel för oss. Hade vi valt att utföra en kvantitativ 

metod, skulle det enligt Jacobsen (2002) innebära en begränsning i flexibiliteten. När 

forskaren utför sin empiriska studie ger flexibilitet och öppenhet möjligheten för forskaren att 

under intervjun ställa uppföljningsfrågor men även föra en djupgående diskussion med 

respondenterna (Jacobsen, 2002; Repstad, 1999). En relativt öppen ansats skapade en högre 

relevans för de respondenter som vi intervjuade, Jacobsen (2002) menar att en öppen ansats 

inte leder till att respondenterna påtvingas fasta frågor. Öppenheten medförde att vi kunde 

konkretisera problemformuleringen och syftet ytterligare. Öppenhet är enligt Jacobsen (2002) 

en nyckelenhet inom den kvalitativa metoden, vilket i sin tur bidrar till stor intern giltighet 

med god nyanserad information. Den kvalitativa metoden är tidskrävande (Jacobsen, 2002), 

detta upplevde vi då vi har fått gå många omvägar för att till slut komma fram till studiens 

ändamål. Fördelen med den kvalitativa metoden är den interna giltigheten, djupet, närheten 

samt få begränsningar då detaljrik och nyanserad data tas fram (Starrin & Svensson, 1994). 

Dock medförde vårt val av kvalitativ metod att generalisering inte blev möjlig. 

 

Den kvantitativa metoden förknippas med en insamlingsmetod som utgår från numerisk data 

(Bryman & Bell, 2005). Denna form av metod associeras ofta till den deduktiva vetenskapliga 

ansatsen, där undersökningsmetoden utgår främst från kvantitativa frågeundersökningar som 

exempelvis enkäter (Patel & Davidsson, 1994; Repstad, 1999). Enkätinsamlingsmetoden kan 

dock enligt Repstad (1999) leda till bristande förståelse eftersom forskaren har för stor distans 

till sina respondenter. Vi sökte snarare närhet, då vi ville få en detaljerad fördjupning kring 

ämnet. Dock kan för stor närhet bidra till att undersökaren påverkas eller påverkar 

respondenten (Jacobsen, 2002). Risken finns att undersökaren som använder sig av den 

kvalitativa metoden inte kan nå samma objektivitet som vid en kvantitativ metod (Starrin & 

Svensson, 1994). Med detta menar Starrin och Svensson (1994) att den kvalitativa 

datainsamlingen grundar sig på enbart subjektiva varseblivningar. Den kvantitativa metoden 
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är relativt fast och sluten vilket ger begränsade möjligheter för flexibilitet (Jacobsen, 2002). 

Dock kan för stor flexibilitet medföra att undersökningen inte har några fasta gränser vilket 

därmed innebär att undersökningen aldrig blir klar (Jacobsen, 2002). Repstad (1999) menar 

att den kvantitativa metoden inte är optimal när forskare är intresserade av att undersöka ett 

unikt fenomen där insikt och fördjupning är av vikt. Eftersom vi sökte insikt och fördjupning 

uteslöt vi därmed den kvantitativa metoden. Inom den kvantitativa metoden söker forskaren 

snarare kvantitet än kvalitet, med detta menas att målet är att studera många enheter för att 

sedan kunna generalisera resultatet (Jacobsen, 2002). Detta innebär dock att forskaren inte ges 

möjligheten till djupare kunskap utan riskerar att få ytliga svar, då svaren kan vara 

framtvingande (Jacobsen, 2002). Vi beaktade dessa delar och kom fram till att utifrån vår 

problemformulering och syfte var den kvalitativa metoden det optimala valet. 

 

3.2 DATAINSAMLINGSMETOD 

Arbnor och Bjerke (1992) menar att det finns två huvudgrupper av datainsamlingsmetoder, 

vilket motsvarar primär- och sekundärdata. I vår uppsats har vi använt oss av båda 

datainsamlingsmetoder. Primärdata innebär enligt Jacobsen (2002) att information samlas in 

direkt genom bland annat intervjuer, frågeformulär eller observationer. Detta innebär att 

forskaren samlar in information för första gången där ny data insamlas och är därför en 

förstahandskälla (Arbnor & Bjerke, 1992). Den andra typen av datainsamling är sekundärdata, 

vilket kännetecknas av andrahandskällor där informationen som inhämtas är avsedd för en 

annan problemformulering (Repstad, 1999). Dessa kan återfinnas i litteraturer, artiklar eller 

andra former av tryckta texter. Med detta menas att forskaren utnyttjar befintligt material 

(Arbnor & Bjerke, 1992). Enligt Jacobsen (2002) uppstår det problem när forskaren enbart 

använder sig av en typ av data, då det kan bidra till att validiteten (giltigheten) och 

reliabiliteten (tillförlitligheten) minimeras, därför är det optimalt att använda sig av båda.  

 

Nedan kommer vi att presentera primärdata, där val av fallföretag och urval till intervjuer 

presenteras. Avslutningsvis kommer vi att presenteras sekundärdata.  

 

3.2.1 Val av fallföretag 

Utifrån Hällstén och Tengblads (2006) förklaring av medarbetarskapstrappan (se figur 2.1) 

har urvalskriterierna utformats. Medarbetarskapstrappan visar på olika grad av ansvar och 

krav som medarbetaren har i förhållande till organisationstilliten. Organisationsorienterat 

medarbetarskap handlar om att medarbetaren har ett stort ansvar inom organisationens 

ramverk och för att detta ansvar skall vara möjligt krävs det en grad av tillit från 

organisationens sida (Hällstén & Tengblad, 2006).  Denna form av medarbetarskap kopplar 

Hällstén och Tengblad (2006) till banken. Kriterierna för urvalet av fallföretag baserades på 

en specifik bransch inom den privata sektorn, nämligen banksektorn. Individer inom 

samhället är i behov av en bank och banken är i behov av samhällets individer. Medarbetare i 

banken bör ha goda relationer till varandra för att skapa ett förtroende från kundens sida. Vi 

tror att banksektorn arbetar aktivt med medarbetarskap, detta för att främja goda relationer 

medarbetare har till sin ledare, det egna arbetet och andra medarbetare. Medarbetarskap 

handlar om relationer, och därmed har vi valt banksektorn eftersom de fokuserar sig just på 

relationer. De banker vi valt är; Swedbank, Handelsbanken samt SEB. Dessa banker är 

väletablerade och omtalade och förmodligen domineras de av det organisationsorienterade 

medarbetarskapet, vilket innebär att de måste följa ett regelverk. Dock, finns det inom detta 

regelverk ett utrymme för medarbetarna att ta eget ansvar. Valet av bank medförde dock att 
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andra banker som Provinsbanken, Länsförsäkringsbanken, Forex och Nordea med flera valdes 

bort. Anledningen till detta var för att de kan ses som extremfall, med detta menas att 

exempelvis Nordea är för stort i förhållande till våra valda fallföretag medan Provinsbanken 

är för litet för att göra en bra jämförelse med.  

 

3.2.2 Urval av primärdata 

Kvalitativa metoder har som syfte att säga något om det unika och speciella snarare än det 

generella och typiska (Jacobsen, 2002). Det första vi gjorde var att få en överblick över alla 

som vi ville undersöka. Den teoretiska populationen menar Jacobsen (2002) handlar om att 

bestämma antalet enheter som forskaren talar om vid sin grundproblemställning. Vi ville 

undersöka banksektorn därmed innefattades populationen av alla banker inom banksektorn. 

Populationen delades sedan in i undergrupper, vi valde mellanchefen eftersom de innehar en 

roll som i vår studie var av intresse. Vår indelningsvariabel var mellanchefen, som sedan 

delades in i två grupper, kontorscheferna i en grupp och resterande i en annan. Nästa steg i 

urvalsprocessen handlar om urval av personer till öppna individuella intervjuer, 

gruppintervjuer, observation samt källor för dokumentundersökningar (Jacobsen, 2002). I 

kvalitativa ansatser menar Jacobsen (2002) att det finns flera olika urvalskriterier. Vidare 

menar Jacobsen (2002) att studiens syfte är avgörande för urvalskriterierna, med detta menar 

Jacobsen (2002) att det handlar om vilken slags information forskaren vill ha fram. De 

urvalskriterier som vår studie följt är en kombination av olika metoder som presenteras nedan. 

Först skaffade vi oss en överblick över alla tänkbara respondenter utifrån begränsningarna av 

tid och analysmöjligheter (Jacobsen, 2002). Richards (2005) menar att forskare bör ha färre 

respondenter för att skapa djupare och mer ingående beskrivningar. Insamlingen av 

primärdata handlar om att få ett representativt urval (Jacobsen, 2002). Urval handlar om att 

forskaren ska försöka få fram respondenter som bidrar med det största möjliga 

informationsvärdet (Starrin & Svensson, 1994). Även Jacobsen (2002) menar att urvalet styrs 

av den informationen som forskaren söker. Vi har använt oss av den kvalitativa metodens 

flexibilitet. Med detta menas att intervjuerna bokades successivt, där intervjuerna var spridda 

över en tvåveckorsperiod. Kriterierna som vi satt upp för urval av respondenter är en 

kombination av information (Jacobsen, 2002) och bedömningsurval (Arbnor & Bjerke, 1992). 

Information handlar enligt Jacobsen (2002) om att välja respondenter som forskaren anser 

innehar relevant information kring ämnet. Dock förutsätter det att forskaren vet något om hur 

god information respondenten innehar (Jacobsen, 2002). Genom att vi gjorde en sökning på 

bankernas hemsidor fann vi bland annat att de lägger stor vikt vid relationer, samt att de utför 

medarbetarskapsundersökningar. Bedömningsurval handlar om att forskaren väljer ut 

respondenter de tror är representativa (Arbnor & Bjerke, 1992). Vi anser att mellancheferna är 

representativa för banken samt undersökningens syfte. Detta eftersom mellanchefen kan ses 

som en länk mellan chefen ovanför sig och de anställda under sig. Därmed kan mellanchefen 

ses som en kärnpunkt i kommunikationsflödet inom banken. Mellanchefen kan även ge en 

inblick till hur medarbetarskap ter sig ur två olika synvinklar, utifrån chefens och den 

anställdes synvinkel. Vi anser även att mellanchefen innehar information kring 

medarbetarskap, då han eller hon dagligen hanterar olika relationer med medarbetarna och är 

även en medarbetare själv. Ledarskap är en aspekt av medarbetarskap, där alla är medarbetare 

(Møller, 1994). Skillnaden ligger i rollen som medarbetaren har, den kan vara arbetsgivare, 

arbetstagare, chef samt ledare (Tengblad et al., 2007). I en bank är alla medarbetare där 

mellanchefen är den som har flera roller, då han eller hon agerar arbetstagare, arbetsgivare, 

representant, chef samt ledare samtidigt. En medarbetare är inte enbart en arbetstagare utan 

medarbetare är alla anställda inom organisationen och därmed även chefen (Møller, 1994). 

Mellanchefsrollen valdes främst eftersom mellanchefen har två synliga roller, vilket är 
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Swedbank

•Carl Sande
Kontorschef              
2011-03-25                                                                           

•Marcus Axelsson 
Djurberg              
Affärschef                    
2011-03-16

Handelsbanken

•Tony Bringevall
Bankdirektör                        
2011-03-21

•Pernilla Arsamandi 
Privatmarknadchef   
2011 -03-21

•Christina 
Persson
Kapitalmarknadschef 

2011-03-21

SEB

•Annika Werner 
Brynéus
Kontorschef                         
2011-03-29

•Per Greiff 
Företagsmarknadschef  
2011-03-29

chefsrollen respektive arbetstagarrollen eftersom han eller hon har en chef ovanför sig. 

Samtidigt som mellanchefen ger förutsättningar för att de medarbetare han eller hon ansvarar 

för känner arbetstillfredsställelse, ska även han eller hon få de förutsättningar från sin chef för 

att själv uppnå en god arbetstillfredsställelse. Därmed kändes mellanchefen som ett bra val då 

han eller hon kan ge oss en inblick i arbetstillfredsställelse utifrån två perspektiv. Inom varje 

bank valdes en kontorschef, detta främst för att han eller hon har det yttersta ansvaret på 

kontoret. Därefter valdes resterade mellanchefer dock, valdes två mellanchefer under 

kontorschefen inom Handelsbanken. Avgränsningen blev därmed mellanchefer inom samma 

bransch då det gav möjligheten till en jämförelse.  

 

Respondenter 

Figur 4. Uppsatsens respondenter. 

 

3.2.3 Primärdata 

Forskaren kan välja att utföra öppna individuella intervjuer, gruppintervjuer, observationer 

eller dokumentundersökningar (Jacobsen, 2002). Vi valde att utföra fem individuella 

intervjuer och en gruppintervju. Anledningen till att vi valde en kombination av intervjuer var 

eftersom vi ville få en så sann verklighetsbild som möjligt. Jacobsen (2002) menar att desto 

fler metoder som kombineras och används desto större möjlighet finns att skapa en större 

helhetsbild, detta innebär att en mer djupgående, detaljrik och möjligtvis en sann 

verklighetsbild kan uppnås. Vår tanke från början var att intervjua en kontorschef från varje 

bank och en mellanchef som befinner sig under kontorschefen. Dock efter intervjun med 

kontorschefen i Handelsbanken utförde vi en gruppintervju på Handelsbanken. Syftet var inte 

att utföra en gruppintervju från början men eftersom det bidrog till en nyanserad detaljrik 

information valde vi att inte avvisa intervjun. Till en början kontaktades respondenterna, efter 

att vi utförde två individuella intervjun utfördes den tredje som blev en gruppintervju. Vi 

valde att inte ha flera gruppintervjuer trots att det möjligtvis kunde ha bidragit en rättvisare 

jämförelse, anledningen till detta är att det insamlade materialet skulle blivit för överflödigt 

samt tidskrävande när det senare skulle bearbetats. Eftersom vi hade tre individuella intervjuer 

kvar som var inbokade kunde inte dessa ombokas till gruppintervjuer. Även om det hade varit 

möjligt skulle det innebära att antalet respondenter hade blivit fler, detta i sin tur tror vi kunde 

ha bidragit till att respondenterna hade försummats, med detta menas att vi inte skulle ha haft 

möjligheten att spendera lika mycket tid på att gå igenom och analysera deras svar. Trots att 

flera gruppintervjuer inte utförde valde vi att ändå använda underlaget då vi senare fann 

kopplingar som visade sig vara av stor betydelse i uppsatsen. Då affärschefen i Swedbank har 

i förhållande till företagsmarknadschefen i SEB större antal medarbetare blev Handelsbankens 
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två mellanchefer en god balans och kunde därmed skapa en godare jämförelse mellan de olika 

mellancheferna, vilket vi anser har bidragit till en rättvis och god jämförelse.  

 

Den individuella intervjun kan ske genom telefonintervju eller direkt interaktion med 

respondenten, det vill säga ansikte mot ansikte (Jacobsen, 2002). Genom att genomföra en 

intervju ges möjligheten för forskaren att upprepa, utveckla och förtydligöra sina frågor under 

intervjun (Andersson, 2001). Vi valde att förstrukturera vår intervju. Enligt Jacobsen (2002) 

kan forskarens intervju befinna sig på en skala vilken går från helt slutna till helt öppna 

frågor. Utifrån Jacobsens (2002) skala befinner sig vår intervjuguide närmre den öppna 

struktureringen, dock menar Jacobsen (2002) att en intervju inte bör vara helt öppen, vilket 

innebär att forskaren inte har någon plan över vad samtalet kommer att innehålla. Vi beaktade 

detta och därför innehåller vår intervjuguide fyra fasta teman, vilka är ledarskapsbeteenden, 

medarbetarskap, arbetstillfredsställelse samt begreppsdelarna i det myndiga medarbetarskapet. 

Alla frågor inom varje tema var däremot öppna. Öppna frågor innebär att frågorna som 

forskaren ställer inte har några bundna svarsalternativ (Arbnor & Bjerke, 1992). Detta kan 

utifrån Jacobsen (2002) och Andersen (1994) liknas vid en intervjuguide som har helt öppna 

svar men där tema och ordningsföljd är relativt fast. Utifrån Dalen (2008) finns det olika 

former av intervjuer; helt öppna, strukturerade eller fokuserade. Vårt val av form kan liknas 

vid en delvis strukturerad intervju, vilket Dalen (2008) nämner som semistrukturerad intervju. 

Vi ställde enbart arton frågor, där varje fråga detaljerat diskuterades. Under varje fråga fanns 

även en form av checklista som vi använde för att bocka av respondentens svar. Repstad 

(1999) menar att intervjuguiden ska fungera som en minneslista snarare än en intervjuguide 

som har för specifika och detaljerade frågor. Genom att forskaren har få frågor bidrar detta till 

möjligheten för respondenten att utveckla och reflektera sina tankar och upplevelser 

(Jacobsen, 2002). Viktigt att poängtera är att intervjuguiden ska vara relevant i förhållande till 

problemställningen och syftet forskaren har med sin studie (Dalen, 2008). Då vår 

problemställning innehåller arbetstillfredsställelse och medarbetarskap är intervjuguiden 

relevant då den berör dessa delar.  

 

3.2.4 Intervjuguide 

När intervju används som metod finns det enligt Dalen (2008) ett behov av att sammanställa 

en intervjuguide. Andersson (2001) menar att frågorna måste vara enkla samt lättförståeliga. 

Vi inledde intervjun utifrån anvisningar från Jacobsen (2002) genom att först ställa allmänna 

frågor till respondenten för att sedan gå djupare in på ämnesområdet. Dessa inledande frågor 

bör enligt Dalen (2008) utformas på ett vi där respondenten känner sig bekväm med att svara.   

Vi valde att göra en standardisering av våra frågor, vilket innebär att samma frågor ställs till 

alla respondenter (Arbnor & Bjerke, 1992). Detta valde vi eftersom vårt syfte innefattas av att 

göra jämförelser mellan de olika mellancheferna. 

 

Enligt Bryman och Bell (2005) ska frågeformuleringen inte vara ledande eller begränsad, med 

detta menas att frågorna ska ge utrymme för respondenten samt forskaren att tolka frågorna 

utifrån hur han eller hon uppfattar sin verklighet. Genom att vi ställde exempelvis fråga tre; 

”Vad innebär medarbetarskap för dig” kunde vi få respondentens tolkning över hur de utifrån 

sina egna upplevelser uppfattar medarbetarskap. Denna fråga kan mätas genom de olika 

teorierna om medarbetarskap som finns i den teoretiska referensramen. Eftersom 

medarbetarskap är ett relativt nytt ämne valde vi att efter fråga tre ge respondenten en tydlig 

beskrivning av dess betydelse. Vi var medvetna om att en beskrivning av medarbetarskap i 

viss mån kunde ha i färgat respondenternas svar, vilket är en nackdel som vi fick noggrant 

fick överväga. Dock ansåg vi att missförstånd är en betydligt större konsekvens som hade 
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kunnat påverka hela studiens utfall. Andersson (2001) menar att det finns en risk där 

missuppfattning kan uppstå när termer som är okända för respondenterna används. Detta kan 

orsaka att både respondenten och forskaren tror att de talar om samma sak, men i själva verket 

talar de om olika saker (Andersson, 2001). Vidare menar Andersson (2001) att forskare som 

ställer komplicerade frågor bör ge en tydlig instruktion till respondenterna. Under intervjun 

uppmärksammande vi att trots att respondenterna använder sig av medarbetarskap inom 

banken, var själva begreppet medarbetarskap relativt svårt för majoriteten av respondenterna 

att förklara. Därför valde vi att först få deras spontana tolkning av medarbetarskap innan vi 

gav dem en beskrivning.  

 

Operationaliseringsprocessen innebär hur forskaren har gått tillväga för att göra någonting 

mätbart (Jacobsen, 2002). När vi utformade våra frågor utgick vi från vår problemformulering 

och syftet. Studiens syfte var att se hur arbetstillfredsställelsen påverkas av de två faktorerna 

inom medarbetarskap, myndigt medarbetarskap och ledarskapsbeteenden. Vår studie är 

operationaliseringsbar eftersom den teoretiska referensramens utformning speglar 

intervjuguiden, eftersom de huvudsakliga temana tas upp under både delar. Genom att ställa 

exempelvis fråga 16; ”Hur ser makt och ansvarsfördelningen ut inom organisationen”, kan 

svaren mätas genom teorierna om ansvarstagande och initiativförmåga som är ett eget avsnitt 

inom den teoretiska referensramen. Genom att medarbetarna ges möjligheten att ta ansvar kan 

deras initiativförmåga öka, där ansvarstagandet är centralt inom medarbetarskap (Møller, 

1994). Hur ansvaret är fördelat påverkar därmed arbetstillfredsställelsen. Denna fråga kan 

även mätas utifrån teorin om medarbetarskapstrappan. Där graden av ansvar sätts i 

förhållande till graden av tillit inom organisationen (Hällsten & Tengblad, 2006). Beroende på 

hur ansvarsfördelningen ser ut kan därmed formen av medarbetarskap jämföras mellan de 

olika enheterna. I bland annat denna fråga kan därmed en tydlig bild av operationalisering av 

intervjuguiden ses.  

 

3.2.5 Intervjueffekt 

Det är viktigt att forskare är medvetna om de intervjueffekter som kan uppstå när de använder 

sig utav intervjumetoder (Repstad, 1994; Arbnor och Bjerke, 1992).  Under intervjusituationer 

sker det en interaktion mellan forskaren och respondenten. Respondenten kan påverkas av 

forskaren under interaktionen och forskaren kan påverkas av respondenten (Winter, 1985). 

Det kan ske genom forskarens kroppsspråk, ansiktsuttryck och sättet att tala på (Winter, 

1985). Med detta menas att forskaren kan betona vissa ord där respondentens svar påverkas 

omedvetet av detta. Vi valde att spela in intervjuerna, fördelen med inspelning menar 

Gustavsson (2004) är att forskaren inte missar någonting under intervjun då hon eller han i 

efterhand noggrann kan lyssna igenom intervjun. Dock menar Gustavsson (2004) att de som 

blir intervjuade kan bete sig onaturligt på grund av inspelningen. Vi var medvetna om att 

bandinspelning kunde ha orsakat negativa effekter. Respondenten kan känna sig hämmad och 

obekväm, vilket kan leda till att hela intervjun kan kännas konstlad (Winter, 1985). Även 

forskaren påverkas då tekniska problem kan uppstå med inspelningen. Genom att vi frågade 

respondenterna om det gick bra att spela in intervjun, samt informera att inspelningen syftade 

till att minska risken för misstolkning minskade därmed den negativa effekten som inspelning 

kan medföra. Intervjuarna kan även påverkas negativt av bandinspelningen (Jacobsen, 2002). 

Detta eftersom intervjuarna kan bli för bekväma och slappnar av under intervjun eftersom de 

är medvetna om att intervjun ändå spelas in. Genom att föra anteckningar kan denna effekt 

minska och även bidra till att det blir enklare att bearbeta data eftersom inspelning på band 

kan vara tidskrävande (Jacobsen, 2002). Detta tog vi hänsyn till och därför valde vi att en av 

oss förde anteckningar medan den andra höll i intervjun. Genom att en av oss antecknade 
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under intervjun minskade även risken för att tekniska problem skulle uppstå exempelvis om 

inspelningen inte skulle bli registrerad hade vi ändå haft tillgång till skriftlig dokumentation. 

Inspelningen bidrog till möjligheten för oss samt respondenten att ha ett mer avslappnat och 

öppet samtal. Inspelningsvalets fördel är att forskaren får möjligheten att engagera sig mer i 

intervjun, komma med uppföljningsfrågor, ordagrant återgivning av respondentens svar samt 

möjligheten att registrera ansiktsuttryck och kroppsspråk (Winter, 1985).  

 

Miljön där intervjuerna sker har en viktig inverkan på intervjuns innehåll, det är här 

kontexteffekten uppstår (Jacobsen, 2002). Med detta menar Jacobsen (2002) att respondenten 

ändrar sitt beteende utifrån den miljön han eller hon befinner sig i. Detta är anledningen till att 

vi valde att utföra intervjun på en plats som Jacobsen (2002) beskriver som en naturlig plats, 

vilket är en plats som respondenterna besöker dagligen. De olika intervjuerna skedde på 

respektive respondents arbetsplats. Dock upplevde vi att intervjun som hölls i deras kontor 

inverkade på oss i den mån att olika störningar uppkom under intervjun. En respondent fick 

telefonsamtal samt medarbetare som knackade på dörren medan andra respondenter höll en 

uppsikt över sin personal samtidigt som intervjun pågick. Dock fanns det respondenter som 

fullt fokuserade sig på intervjun och valde att ha intervjun i en ostörd miljö. Vi har beaktat 

alla dessa faktorer och konstaterat att valet av att ha intervjun på deras arbetsplats var till en 

fördel för analysarbetet. Vi tror att respondenterna kände sig trygga då de gärna utvecklade 

sina svar, vilket vi tror har höjt trovärdigheten i svaren. Fördelen med att välja respondentens 

arbetsplats är att respondenten känner sig trygg och bekväm i sin miljö (Jacobsen, 2002). 

 

3.2.6 Sekundärdata 

Insamlingen av sekundärdata skedde genom sökning av vetenskapliga artiklar samt böcker. 

Ämnet medarbetarskap är däremot nytt och inte välutforskat i förhållande till ämnet 

ledarskap, det innebar en begränsning i sökandet av vetenskapliga artiklar samt medförde att 

vi fick fjärrlåna en stor del av vår litteratur. Enligt Jacobsen (2002) kan källans trovärdighet 

öka genom att teoretikerna innehar relevant kunskap och kompetens inom ämnet. Tengblad 

och Hällstén (2006) innehar god kompetens och kunskap kring medarbetarskap då de både 

teoretiskt studerar och praktiskt arbetar med medarbetarskap (Tengblad et al., 2007). Vi 

började med Tengblads böcker (Tengblad, 2003; Hällstén & Tengblad, 2006; Tengblad et al., 

2007), genom att se vilka teoretiker dessa utgick ifrån sökte vi oss vidare utifrån deras 

referensram. Vetenskapliga artiklar utförde vi likt en snöbollssökning. Snöbollsmetoden 

menar Jacobsen (2002) handlar om att forskaren utgår ifrån en representant som sedan för 

forskaren vidare till nästa representant, och därmed rullar snöbollen. Forskaren får olika idéer 

och infallsvinklar vilket enligt Jacobsen (2002) kan vara väldigt fruktbart men samtidigt 

väldigt krävande. Vi började söka efter nyckelordet empowerment, därefter såg vi på deras 

nyckelord och sökte efter dessa. Vi fortsatte tills vi fann relevanta artiklar. Även här utgick vi 

från artiklarnas referenser för att vidare finna andra infallsvinklar. När den teoretiska 

referensramen skulle utvecklas utgick vi från teorier nära kopplade till vårt syfte. Arbnor och 

Bjerke (1992) menar att sekundärdata kan inverka på tillförlitligheten, med detta menar de att 

det finnas en osäkerhet över hur pass riktig tidigare insamlad data är. Även jämförbarheten 

kan inverkas, då insamlade sekundärdata är avsedda för ett annat syfte än det egna (Arbnor & 

Bjerke, 1992; Jacobsen, 2002). Med hänsyn till detta, har vi valt att utgå ifrån teoretiker som 

har medarbetarskap som sitt huvudsyfte, teoretiker som Møller (1994), Ackerman (2007) och 

ovan nämnda böcker av Tengblad. Vi använde oss av följande databaser när vi utförde 

artikelsökningar;  ABI/Inform Global ABI Inform Global, Academic Search Elite och 

sökmotorn Goolge Scholar.  De ord vi utgick ifrån när vi har sökte efter sekundärdata har 

varit; empowerment, co-workership, employeeship, employees work/job satisfaction, 

http://bibweb.hh.se/sv/databaser/detailed_record.lasso?Display=20&Titelindex=A&do=advanced&sortby=Titel&Skip=0&detail=1&-session=User:3EDCB5210c86f2A7E3qnWk9A57F8
http://bibweb.hh.se/sv/databaser/detailed_record.lasso?Display=20&Titelindex=A&do=advanced&sortby=Titel&Skip=0&detail=2&-session=User:3EDCB5210c86f2A7E3qnWk9A57F8
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transformational leadership behavior, transactional leadership behavior, employee leader 

relationship, task och relationship oriented behavior. Även ord som openness, confidence, 

commitment, meaningfulness, cooperation, community, responsibility, initiative har används i 

kombination med ordet worksatisfaction, jobsatisfaction, leadership och employees behavior.  

 

3.3 ANALYS AV DATAMATERIAL 

Bearbetningen av den insamlade empirin kan vara tids- samt resurskrävande (Jacobsen, 2002). 

Eftersom vi utförde intervjuerna med hjälp av inspelning innebar det att vi fick lyssna igenom 

banden och få ner allting i text vilket medförde att mycket tid spenderades åt att lyssna 

igenom varje enskild intervju. Kvale (2004) nämner att analysen handlar om att undersökaren 

tolkar intervjun, vilket sker genom tre steg. Inledningsvis menar Kvale (2004) att det 

omfattande intervjuunderlaget struktureras. Nästa steg om kartläggning av intervjuunderlaget, 

vilket kan göras genom att ta bort överflödigt material innehållande upprepningar och 

irrelevanta detaljer (Kvale, 2004). Det avslutande steget handlar om analysarbetet av 

intervjuerna (Kvale, 2004). Till en början sammanställde vi varje enskild intervju utifrån de 

nedskriva anteckningarna samt bandinspelningarna. Efter att vi sammanställt varje intervju 

insåg vi att empirin var för omfattande, därför reducerade vi innehållet genom att till en 

början ta bort det som vi inte ansåg vara väsentligt för studien.  

 

Kvale (2004) nämner fem huvudsakliga tillvägagångssätt vid meningsanalys dessa är; 

koncentrering, kategorisering, ad hoc, narrativ strukturering samt tolkning. Vårt analysarbete 

bygger på meningskoncentrering samt narrativ strukturering. Kvale (2004) menar att 

meningskoncentrering handlar om att textstycken kortas ner till fokuserade formuleringar. 

Detta gjorde vi genom att reducera innehållet i textstycken till enbart få kärnfulla meningar, 

avsikten med detta var att empirin endast skulle innehålla information som var intressant för 

studiens syfte. Därefter sammanställdes respondenternas svar i en sammanhängande text. 

Narrativ strukturering innebär att forskaren sammanställer respondenternas åtskilliga 

berättelser till en koncentrerad och sammanhängande text (Kvale, 2004).  

 

3.4 KRITISK BEDÖMNING  

Under detta stycke presenteras den kritiska bedömningen utifrån metod- och källkritik.  

 

3.4.1 Metodkritik 

Vi har under undersökningsprocessen förhållit oss kritiska till de val vi har utfört. De delar vi 

valt att ta upp som kritik mot vår uppsats är; val av respondenter, gruppintervju respektive 

individuell intervju, val av ansats samt empirisk avgränsning. Jacobsen (2002) menar att 

individuella intervjuer är lämpligast då få enheter undersöks. Eftersom vi intervjuade fem 

respondenter och utförde en gruppintervju orsakade det stora mängder av data vilket blev 

väldigt tidskrävande. Detta i sin tur har bidragit till att vi i efterhand insåg att det hade varit 

bättre med färre intervjuer där enbart en av intervjumetoderna använts, det vill säga antingen 

grupp eller individuell intervju. Vi valde Handelsbanken som har en mindre omfattning av 

medarbetare än vad Swedbank och SEB har, detta kunde ha påverkat att jämförelsen mellan 

bankerna inte skulle bli rättvis. Därför valde vi att utföra en gruppintervju i handelsbanken för 

att öka möjligheten till en mer rättvis jämförelse. Jacobsen (2002) menar att kontexteffekten 

som uppstår i en grupp kan innebära att intervjuobjekten påverkar varandra. 
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Valet att använda sig av den abduktiva ansatsen har haft sina för och nackdelar. I efterhand 

insåg vi att den abduktiva ansatsen var till lika stor nackdel som fördel. Den abduktiva 

ansatsen var väldigt tidskrävande eftersom vi konstant alternerade mellan teori och empiri. Vi 

kände att tiden inte räckte till när stora förändringar skedde med uppsatsen, därmed 

rekommenderar vi snarare abduktiva ansatser till forskare som har en längre tidsperiod att 

förhålla sig till. Utifrån vår uppsats anser vi att en deduktiv ansats hade varit enklare att 

bearbeta. Dock har den abduktiva ansatsen även bidragit till att nya infallsvinkar om 

medarbetarskap har kunnat tillföras, vilket inte skulle varit möjligt genom den deduktiva 

ansatsen. Skulle studien göras om kommer den inte nödvändigtvis att ge samma resultat då 

medarbetarskaps kan ha vidareutvecklats samtidigt kan relationerna mellan medarbetarna 

inom bankerna ha förändrats. 

 

3.4.2 Källkritik 

Sekundärdata forskaren använder sig av påverkar studiens validitet och reliabilitet (Arbnor & 

Bjerke, 1992). Med detta menar Arbnor och Bjerke (1992) att det beror på att sekundärdata 

forskaren insamlat har tidigare samlats in av en annan forskare med ett annat syfte och därför 

kanske ordnat det på ett annat sätt eller utgått från andra definitioner. Därmed blev det svårt 

för oss att jämföra vår studie med den insamlade sekundärdata. Även tillförlitligheten 

inverkas då forskaren kan vara osäker över hur korrekt sekundärdata är (Arbnor & Bjerke, 

1992). Därför redogjorde vi noggrant för vilka val vi har utfört och hur dem gick till. 

Medarbetarskap är ett relativt nytt ämne där vi har försökt att finna relevanta artiklar och 

böcker. Vår litteraturinsamling kring själva begreppet medarbetarskap har främst utgått ifrån 

svenska författare; Hällstén och Tengblad (2006), Tengblad (2003), Tengblad et al. (2007), 

Ackerman (2007) samt författarna Møller (1994) och Kinlaw (1995). Dessa är de enda vi har 

funnit som haft medarbetarskap som sitt centrala ämne. Vi är medvetna om att vissa källor är 

av äldre sort exempelvis Møller (1994), trots att källan är äldre är den relevant eftersom 

författarna ovan hänvisar till Møller. Även Burke och Wilcox (1969) är en äldre källa, dock 

valdes den eftersom den är ursprungskällan vilken även andra teoretiker har refererat till. 

Artikelsökningen gav inga konkreta artiklar kring medarbetarskap utan där fick vi söka 

relevanta artiklar utifrån vårt syfte. Tengblad är en författare som innehar god kunskap och 

kompetens kring området medarbetarskap, då han ansvarar för forskningsprogrammet 

”medarbetarskap” Handelshögskolan vid Göteborgs universitet (Tengblad et al., 2007). 

Därmed bedöms Tengblads böcker högst trovärdiga då han även är docent i företagsekonomi. 

Dock för att öka relevansen valdes även andra författare som har medarbetarskap som 

huvudsyfte, exempelvis Kinlaw (1995) och Møller (1994). Författarna är oberoende av 

varandra, trots detta påvisar de en liknande bild. Genom att insamla fler källor som är 

oberoende av varandra stärks trovärdigheten (Jacobsen, 2002).  

 

3.5 VALIDITET OCH RELIABILITET 

Avslutningsvis bör forskaren kritisk granska validitet och reliabilitet, uppsatsens metod och 

datainsamling (Jacobsen, 2002). Dessa två krav menar Gustavsson (2004) och Jacobsen 

(2002) handlar om att se om forskaren mäter det han eller hon avser mäta (validitet) samt kan 

forskaren lita på den informationen som samlats in (reliabilitet). Syftet med uppsatsen är att få 

fram ny kumulativ kunskap, det vill säga som ingen tidigare studie har fått fram. 
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3.5.1 Validitet  

Intern validitet handlar om att forskaren kritisk granskar data genom att se om han eller hon 

har ett resultat som är bekräftbart (Jacobsen, 2002). Den interna validiteten utifrån vår 

insamlade primärdata anser vi är god. Detta eftersom vi inte gav ut intervjuguiden i förhand. 

Vi talade bara om vilket ämnesområde intervjun skulle omfatta. Därmed svarade 

respondenterna spontant, på detta vis tror vi att deras svar var objektiva. Jacobsen (2002) 

menar att forskare kan pröva den interna giltigheten genom att genomföra två åtgärder, dessa 

är att kontrollera undersökningen och slutsatser mot andra samt att kritiskt granska resultatet. 

Inspelningen av intervjuerna bidrog till att missförstånd minskade och därmed en ökad 

validitet. Efter sammanställningen av intervjuerna valde vi att skicka ut dem till varje enskild 

respondent, vilket i sin tur även bidrog till en ökad validitet. Vår studie har blivit kritiskt 

granskad ett flertal gånger av våra opponentgrupper och handledare, vi har även kontrollerat 

det mot tidigare undersökningar. Studien har även ställts i förhållande till andra teorier för att 

bland annat sätta deras analys, resultat och slutsatser i förhållande till våra. Genom att vi gjort 

på detta vis tror vi därmed att vår interna validitet är god. Vi kom fram till samma slutsats 

som tidigare studie om medarbetarskap inom banken, exempelvis att banken domineras av det 

organisationsorienterade medarbetarskapet. Jacobsen (2002) menar att när undersökningar 

oberoende av varandra kommer fram till liknande slutsatser ökar undersökningens validitet. 

Extern validitet innebär att forskaren kan överföra sina resultat till andra kontexter (Jacobsen, 

2002). Generalisering menar Gustavsson (2004) är nära kopplat till den externa validiteten. 

Eftersom vårt syfte var att gå på djupet genom en kvalitativ metod valdes enbart få enheter, 

vilket i sin tur innebar att generalisering blev svår att uppnå. Vårt syfte var inte att säga något 

om omfattning eller förekomst vilket kan göras genom en kvantitativ metod där forskaren 

oftast går på bredden för att sedan ha möjligheten att generalisera resultatet. Följden av våra 

val är att den externa validiteten inte är hög i jämförelse med den interna giltigheten. 
 

3.5.2 Reliabilitet  

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet, med detta menas att forskaren kritisk granskar 

datainsamlingen (Jacobsen, 2002). Gustavsson (2004), Jacobsen (2002) samt Andersen (1994) 

menar att för att en undersökning ska ha hög reliabilitet, ska den kunna upprepas där resultatet 

blir likartat. Dock menar Gustavsson (2004) att det kan vara svårt att uppnå den höga 

reliabiliteten när en studie undersöker ett komplex fenomen. Vår reliabilitet utifrån empirin är 

hög då vi gjorde besöksintervjuer och även spelade in dem. Forskare kan i större mängd 

kontrollera sin tillförlitlighet utifrån den primära insamlingen (Jacobsen, 2002). Däremot 

menar Jacobsen (2002) och Gustavsson (2004) att sekundärdata är inhämtad till ett annat 

ändamål där forskaren inte vet hur andra teoretiker har insamlat data, vilket därmed innebär 

att kontroll över sekundärdata är svårare. För att få en god översikt bör forskaren enligt 

Jacobsen (2002) använda sig av flera källor. Detta i sin tur bidrar till att reliabiliteten ökar 

(Jacobsen, 2002). Genom att vi kontinuerligt sökte olika infallsvinklar genom artiklar och 

annan litteratur har därmed reliabilitet ökat. Kvale (2004) menar att ledande frågor kan 

påverka studiens reliabilitet. Forskaren kan ställa frågor som redan har svar inbyggda och 

därigenom leder in intervjuobjekten till ett förutbestämt svar (Andersson, 2001). Detta har vi 

under utformningen av intervjuguiden tagit hänsyn till. Jacobsen (2002) menar att forskare 

bör ha hänsyn till att metodvalen de väljer påverkar resultatet och därmed ska metodvalen 

kritiskt analyseras, granskas och reflekteras. Genomgående har vi i metodkapitlet diskuterat 

hur vi som forskare har påverkat och blivit påverkade, vilka undersöknings-, intervju- samt 

kontexteffekter som har uppstått och hur vi har förhållit oss till dem. Genom att vi har kritiskt 

granskat samt reflekterat över vilka konsekvenser våra metodval har medfört, har vi därmed 

ökat reliabiliteten.  
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4 EMPIRI 

I detta kapitel kommer vi att presentera vår insamlade empiri från fem individuella 

intervjuer och en gruppintervju. Kapitlet kommer att omfatta en kort redogörelse för över de 

valda bankerna samt en sammanhängande text över respondenternas svar. 

 

4.1 FAKTA OM ORGANISATIONEN 

Nedan följer en kort beskrivning av följande organisationer samt respondenter.  
 

4.1.1 Organisation 1: Swedbank 

Swedbank har existerat sedan 1820, deras syfte är att främja en god och stark ekonomi för 

sina kunder. Inom Swedbankskoncernen finns det idag 17 224 medarbetare (Swedbank, 

2011). Swedbank har starka värderingar vilka ska delas av alla medarbetare, dessa är; enkel, 

öppen och omtänksam. För att skapa en bild av Swedbanks syn på medarbetarskap valde vi att 

utgå ifrån två mellanchefers perspektiv, nämligen Marcus Axelsson Djurberg och Carl Sande. 

Axelsson är affärschef för Halmstads telefon- och internet bank. I dagsläget ansvarar 

Axelsson för en affärsgrupp som uppgår mellan 10 till 12 medarbetare. Sande är 

biträdandechef på Swedbank i Halmstad, där han är huvudansvarig för privatdelen. För 

närvarande ansvarar Sande för 35 medarbetare inom Halmstads kontor.  
 

4.1.2 Organisation 2: Handelsbanken 

Handelsbanken har funnits sedan 1871, och har idag närmare 11 000 medarbetare. 

Handelsbanken är starkt decentraliserad, där deras syfte alltid är att sätta kundens behov i 

första hand, det är viktigt att banken har en god relation till kunden (Handelsbanken, 2011). 

För att få en inblick i medarbetarskap utifrån Handelsbanken, valdes tre respondenter. En 

individuell intervju utfördes med medarbetaren Tony Bringevall, samt en gruppintervju med 

medarbetarna Pernilla Arsamandi och Christina Persson. Bringevall är bankdirektör på 

Handelsbanken i Halmstad. Eftersom varje kontor är en egen resultatenhet har Bringevall det 

övergripande ansvaret på kontoret, där han ansvarar för 26 medarbetare, varav två är 

underordnade chefer. Arsamandi innehar positionen som privatmarknadschef inom 

Handelsbanken, där hon har ansvar för 15 medarbetare. Persson är kapitalmarknadschef inom 

Handelsbanken där hon ansvarar för en grupp på fem medarbetare.  
 

4.1.3 Organisation 3: SEB 

SEB uppkom 1856 och har idag drygt 17 000 medarbetare. SEB ser sig själva som en 

relationsbank och därmed är långsiktiga relationer av stor vikt (SEB, 2011). Medarbetarna på 

SEB vägleds utifrån fyra värderingar; engagemang, kontinuitet, ömsesidig respekt och 

professionalism. Dessa värderingar inspirerar och sätter en grund för medarbetarens dagliga 

arbete. Genom att vi intervjuade medarbetarna Annika Werner Brynéus och Per Greiff på 

SEB i Halmstad, kunde vi utifrån deras perspektiv få en insyn i medarbetarskap inom detta 

kontor. Brynéus har ytterst ansvar för kontoret i Halmstad och därmed innehar 

kontorschefspositionen, där hon har ansvar för drygt 20 medarbetare. Greiff är 

företagsmarknadschef inom SEB i Halmstad, där han ansvarar för en grupp på sju 

medarbetare. Greiff har även tidigare varit kontorschef inom SEB. 
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4.2 MEDARBETARSKAP 

När respondenterna skulle besvara frågan om vad medarbetarskap innebär, var majoriteten av 

respondenterna osäkra över vad det innefattar. Axelsson menar att medarbetarskap är något 

informellt, likt en känsla eller kultur som skapas medarbetare emellan, där det handlar om 

graden gruppen är beredd att ta eget ansvar och egna initiativ. Sande menar att 

medarbetarskap bland annat handlar om att varje medarbetare har ett uppdrag, där de 

gemensamt ska samarbeta för att uppnå en helhet, där varje medarbetare har olika yrkesroller. 

Även Arsamandi, Persson och Brynéus menar att medarbetarskap handlar om en helhet.”Vi 

sitter i samma båt” (Persson, personlig kommunikation, 2011-03-21). Brynéus betonar att 

medarbetarskap existerar på arbetsplatsen där alla är medarbetare, inklusive hon själv. Greiff 

menar att medarbetarskap handlar om att bygga ett sammanhållande ”team” samt ge 

medarbetaren möjligheten att utvecklas. Bringevall menar att medarbetarskap handlar om att 

medarbetaren gör ett gott arbete och mår bra. 

 

Efter en kort introduktion till vad medarbetarskap innebär ställdes frågan om känneteckningen 

av medarbetarskap på arbetsplatsen. Samtliga respondenter menar att det handlar om att 

delegera ut, samt ta ansvar. För att ansvar skall kunna delegeras ut till medarbetaren krävs det 

ett förtroende, menar respondenterna. Ansvaret som delas ut till medarbetarna menar 

Arsamandi, Brynéus, Persson och Sande kännetecknas av de olika yrkesroller som finns på 

arbetsplatsen. Alla medarbetare har olika uppgifter och uppdrag, vilket i sin tur är en 

förutsättning för att banken skall fungera. Dock förutsätter detta att alla vill ha ansvarsrollen, 

menar Persson. Arsamandi, Persson, Brynéus och Sande menar att medarbetaren måste vilja 

ha denna ansvarsroll, med detta menas att en medarbetare inte ska tilldelas befogenheter som 

hon eller han inte önskar. Förutom ansvaret menar Greiff att medarbetarskap kännetecknas av 

delaktighet, där relationer utmärks av öppenhet. Vidare menar Greiff att medarbetarna skall 

känna trivsel och trygghet, där de vågar ifrågasätta och upplever stöd från andra medarbetare. 

För att uppnå detta menar Greiff att medarbetaren först och främst ska utgå ifrån sig själv. 

Förutom att medarbetarna känner trivsel på arbetsplatsen, menar Bringevall att lojalitet och 

ärlighet är viktiga faktorer inom medarbetarskap. Eftersom Bringevall har klättrat i 

karriärstegen har han fått uppleva vilken vikt lojalitet och ärlighet har inom organisationer.  

 

Medarbetarna ges stor frihet inom organisationens ramverk, menar Axelsson. Även han själv 

ges denna frihet och upplever det som en bidragande faktor till arbetstillfredsställelsen. Greiff 

menar att ledaren bör inneha vissa egenskaper för att kunna främja medarbetarskap. Han 

menar att en ledare bör vara lyhörd och inneha en hög kunskapsnivå kring medarbetarnas 

arbetsuppgifter. Med en hög kompetensnivå kan även en form av respekt medarbetare emellan 

skapas, menar Greiff. Den formella chefsrollen skall inte bort, utan ledaren skall snarare ha en 

stödjande roll, menar Axelsson. Bringevall menar dock att chefsrollen många gånger 

underskattas. 

 

4.2.1 Chefens roller 

”Ledare, det förtjänar du och chef är du för att du har en funktionell titel” (Greiff, personlig 

kommunikation, 2011-03-29). 

 

Greiff, Sande och Axelsson menar att det finns skillnad mellan att vara chef respektive ledare.  

Axelsson och Sande menar att cheftiteln får individen genom den formella positionen som 

individen blivit tilldelad. Vidare menar Axelsson att vem som helst kan bli chef, dock ligger 

utmaningen i att bli en god ledare. Brynéus menar att det finns förhoppningar om att en god 
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chef även är en god ledare, dock är det inte alltid på detta vis i verkligheten. Med detta menar 

Brynéus att en chef kan bli utsedd rent formellt, men inte nödvändigtvis upplevs som en god 

ledare. Vidare menar Brynéus att det kan även finns sammanhang där en person kan upplevas 

som en god ledare trots att han eller hon inte innehar en formell position. Även Sande menar 

att en individ kan vara en ledare utan att vara en chef. Chefer ska vara tydliga och raka medan 

ledarrollen kan handla om att ge möjligheter för medarbetare att växa, menar Sande. Dessa 

roller fungerar som en kombination, menar Bringevall och Persson. Bringevall menar att 

chefsrollen handlar om att leverera och generera vinst, däremot handlar ledarrollen om att få 

personalen att känna arbetsglädje. Tycker inte medarbetarna att arbetet genererar glädje 

kommer därmed deras arbetsprestation att påverkas negativt, menar Bringevall. Arsamandi 

upplever ingen skillnad mellan att vara ledare respektive chef. Hon belyser att ledarskapet 

handlar om att chefen bestämmer och vägleder genom olika riktlinjer. 

 

”Det finns många chefer men få ledare” (Greiff, personlig kommunikation, 2011-03-29).  

 

Anledningen till detta menar Greiff kan vara faktorer som för stor distans till medarbetarna då 

chefer har för stora grupper av medarbetare under sig, eller att chefer inte har en förståelse till 

medarbetares situation och behov.  

 

4.2.2 Medarbetarskapsformerna 

Banken har ett stort ansvar att ta hänsyn till, både internt som externt, menar Brynéus. 

Samtliga respondenter talar om det tydliga ramverket som finns inom banken, ramverket är de 

regler och lagar som banken måste följa. Det är ingen tolkningsfråga, menar Greiff. Dock 

menar Axelsson att det är viktigt att påpeka att inom varje yrkesroll finns det givna ramar. 

Inom dessa ramar ges medarbetaren ytterst frihet i sitt agerande vilket samtliga respondenter 

uttrycker som mandat. Greiff betonar att hur de arbetar inom detta ramverk är oerhört fritt. 

Greiff menar att de är placerade på denna post för att utföra affärer. Kontorscheferna, 

Bringevall, Brynéus och Sande har däremot mer ansvar då de ansvarar för större grupper av 

medarbetare. Sande och Bringevall menar att det är därför svårt för kontorschefen att vara på 

fler ställen samtidigt. Arsamandi och Axelsson har mindre grupper, Axelsson menar att det 

bidrar till att han kan skapa en större närhet till medarbetarna. Axelssons grupp har en stor 

frihet, men även ett stort ansvar att fullfölja sina arbetstuppgifter. Eftersom banken har ett 

regelverk den följer är det viktigt att gruppen gemensamt finner en balans inom dessa ramar 

där Greiff menar att det är viktigt att visa tillit till medarbetarna. Greiff och Persson ansvarar 

för relativt små grupper i jämförelse till de andra cheferna. Detta bidrar till att gruppen ofta 

kan träffas tillsammans med sin chef, vilket skapar en betydligt större närhet menar Greiff. 

Detta ger även möjligheten för Greiff att ha individuella samtal oftare. Eftersom Perssons 

grupp består av enbart fem medarbetare där de redan valt sina inriktningar är dem i större mån 

självständiga. Hon beskriver dem som en grupp individualister.  

 

4.3 LEDARSKAPSBETEENDE 

”Ledarskap innebär att kunna påverka andra” (Sande, personlig kommunikation, 2011-03-

25).  

Brynéus anser inte att hon som chef/ledare ska bestämma allt, utan hon tror mycket på den 

egna individen och vill därmed ge medarbetaren utrymme att ta eget ansvar. Det handlar om 

medbestämmande, menar Brynéus. För att få ledarskapet att fungera handlar det enligt Greiff 

om att vara tydlig och tro på drivkraften hos varje enskild medarbetare. Greiff menar att han 
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använder sig av situationsanpassat ledarskap, vilket innebär att ledarskapet varierar utifrån 

den situationen han befinner sig i. Greiffs ledarskap bygger på viktiga nyckelfaktorer som 

kommunikation, sammanhållning och förståelse. Persson och Arsamandi menar att kontoret är 

en enda stor grupp och därmed arbetar de mycket med ”teamledarskap”, där alla medarbetare 

ska vara involverade. Dock menar Sande och Greiff att utövandet av ledarskap kan bli väldigt 

svårt om inte medarbetarna accepterar ledarens ledarskapsstil.  

 

4.3.1 Uppgifts- och relationsorienterat beteende 

Chefsrollen innehar många olika arbetstuppgifter, vilket innebär att chefen har ett ansvar att 

fullgöra sina arbetsuppgifter, menar samtliga respondenter. Sande menar att han har en 

formell position vilket innefattar formella uppgifter, där han som chef bland annat ska 

tydliggöra mål, arbetsuppgifter, organisera arbete samt ta beslut. Bringevall menar att med 

chefspositionen har individen ett ansvar att generera vinst. När Bringevall ser resultat, menar 

han att hans engagemang ökar. Detta beskriver Bringevall genom att associera till att vara 

”som ledare i ett idrottslag” (Bringevall, personlig kommunikation, 2011-03-21). 

Respondenterna menar att chefen även ska ha uppsikt över den grupp medarbetare han eller 

hon har ansvar för, förmedla arbetsuppgifter samt agera samordnare. Förutom den 

administrativa delen menar Axelsson att en ledarroll kännetecknas i olika situationer, där 

medarbetarens behov, drivkrafter och förutsättningar alltid är i fokus. Bringevall menar att 

medarbetaren skall känna sig engagerad, där den får möjlighet till att bland annat utvecklas 

inom karriären. Medan Sande menar att för att få medarbetaren att växa bör ledaren vara 

lyhörd och ha ett förtroende till medarbetaren. Trots att personkemin är olika medarbetare 

emellan, menar Sande och Greiff att som ledare är det viktigt att alla medarbetare behandlas 

likvärdigt. Det handlar om att vara rättvis, menar Greiff och Sande. Som ledare är det svårt att 

påverka medarbetarens livssituation dock menar Axelsson och Bringevall att en ledare kan 

arbeta för ett öka det allmänna välmående på arbetsplatsen. Detta kan göras genom att 

exempelvis vara lyhörd och visa hänsyn till medarbetarna. Greiff menar att som ledare är det 

viktigt att ha en positiv människosyn, där ledarskap för honom handlar om att finna balans i 

gruppen, där en god stämning kan skapas. Dock poängterar Greiff att denna stämning eller 

balans inte kan uppnås på egen hand utan bör gemensamt arbetas fram. Greiff menar att det 

handlar om att försöka uppnå en god stämning, där varje individ i första hand utgår ifrån sig 

själv.  

 

Samtliga respondenter menar att relationen till deras chef är god och därmed bland annat 

bidragit till en god arbetstillfredsställelse för dem. En förutsättning för att skapa 

arbetstillfredsställelse handlar om att just skapa goda relationer, menar samtliga respondenter. 

Brynéus anser att hennes chef är väldigt mån och stödjande vilket främjar 

arbetstillfredsställelsen för henne. Arsamandi och Brynéus menar att arbetstillfredsställelsen 

och relationen mellan dem och medarbetarna kan främjas genom att föra en öppen och ärlig 

dialog samt vara tillänglig för medarbetarna. Bringevall menar att en medarbetare inte ska 

känna rädsla till sin chef utan chefen bör vara jordnära, vilket innebär att han eller hon är 

lättillänglig samt för en öppen dialog. Genom att ha en ännu större delaktighet och närvaro 

kan relationen mellan dem och medarbetarna förstärkas, menar Arsamandi och Brynéus. 

 

4.3.2 Transformellt och transaktionellt ledarskapsbeteende 

”I alla tjänsteproducerande företag, är din viktigaste resurs medarbetaren. Om du inte 

utvecklar dem och inte känner att de känner en delaktighet och glädje i det de gör, då kan du 
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ha vilken produkt du vill, du kommer ändå aldrig nå den marknaden du vill” (Greiff, 

personlig kommunikation, 2011-03-29).  

 

Eftersom alla medarbetare är olika och har olika preferenser och behov innebär det enligt 

Axelsson och Bringevall att ledarskapet utformas utifrån varje enskild medarbetare. Eftersom 

gruppen Perssons ansvar för redan har valt egna inriktningar, har de även bestämda mål. 

Därmed är det viktigt att som chef/ledare vägleda sina medarbetare till deras mål, menar 

Persson. Även Axelsson menar att en ledare ska vara en vägledare. Greiff menar att genom att 

chefen skapar en god stämning kan även goda förutsättningar för arbetstillfredsställelse 

skapas. Arsamandi menar att det finns alltid saker som kan förbättras, men generellt handlar 

det om att ge medarbetarna goda förutsättningar för att utvecklas. Persson och Arsamandi 

främjar arbetstillfredsställelse genom att ge medarbetaren utrymme att arbeta med det han 

eller hon drivs av. Därför menar Arsamandi att det är viktigt att som chef/ledare vara lyhörd 

under medarbetarsamtalen för att komma till insikt med vad medarbetaren drivs av. Brynéus 

menar att ledarskap handlar om att vägleda den enskilda medarbetaren där dennes högsta 

potential framhävs. Därför lägger Brynéus stor vikt vid att främja initiativ, vilja, kunskap och 

drivkrafter hos den enskilda medarbetaren. Dock menar Greiff att det handlar om den enskilda 

individen och därför är det viktigt att ledaren själv uppvisar engagemang, energi, delaktighet 

och förståelse gentemot medarbetarna för att det i sin tur ska överföras till gruppen. För att 

kunna engagera medarbetarna menar Brynéus att det inte handlar om att ge direktiv, utan om 

att hon ska vara som en förebild för dem.  

 

Samtliga respondenter menar att eftersom medarbetare är olika, kommer deras upplevelse av 

arbetstillfredsställelse att var olika. Sande menar att arbetstillfredsställelsen inte behöver vara 

ett lönekuvert. Likt Sande menar Bringevall att vissa medarbetare värdesätter högre lön 

medan andra värdesätter exempelvis ett flexibelt arbete. Vidare exemplifierar Bringevall 

småbarnsföräldrar, där medarbetare måste hämta respektive lämna barn vid specifika 

tidpunkter. Han menar att flexibilitet i detta fall är en faktor för att skapa en god 

arbetstillfredsställelse. Generellt menar samtliga respondenter att arbetstillfredsställelse 

handlar om att medarbetaren upplever arbetet som givande och roligt. Axelsson drivs av att 

arbeta med den enskilda medarbetaren, gruppen samt ortens utveckling. För att öka 

arbetstillfredsställelsen menar Axelsson att precis som han ställer krav på sin grupp ställer han 

samma krav på sig själv. Greiffs upplever att hans grupp har en god arbetstillfredsställelse då 

de känner sig trygga och har ett fritt jobb där de kan utvecklas och göra karriär. Genom att ge 

medarbetaren möjligheten till att ta eget ansvar och utveckla detta ansvar kan deras 

arbetstillfredsställelse öka. Samtliga respondenter poängterar att det är viktigt att 

medarbetaren känner att det är godtagbart att göra misstag. För att uppnå 

arbetstillfredsställelse behövs det en god förståelse och att det finns ett ömsesidigt förtroende 

mellan medarbetare och chef, menar Axelsson, Brynéus och Sande.  Bringevalls chef främjar 

arbetstillfredsställelse för honom genom exempelvis individuella utvecklings- och lönesamtal, 

Medan för Brynéus handlar det inte om bonusen banken ger i form av pengar, utan snarare en 

bekräftelse över att hon gjort något bra, det vill säga att chefen ger henne feedback. Samtliga 

respondenter anser att det är viktigt att medarbetare får feedback. Att gå till arbetet varje dag 

men aldrig får höra vad som är bra eller dåligt respektive vad som förväntas av medarbetaren, 

kan leda till att medarbetare mår dåligt menar Brynéus. Brynéus menar att det är lättare att 

uppnå meningsfullhet och engagemang när medarbetaren vet vad som förväntas av den. 
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4.4 MYNDIGT MEDARBETARSKAP 

Samtliga respondenter menar att den största bidragande faktorn till att arbetstillfredsställelse 

uppnås är genom att de bygger upp goda relationer tillsammans. Greiff menar att det handlar 

om att alla tillsammans arbetar för att skapa medarbetarskap, dock poängterar han att det är 

varje medarbetares eget ansvar.  

 

”Vi ska bygga medarbetarskap” (Greiff, personlig kommunikation, 2011-03-29). 

 

4.4.1 Förtroende och öppenhet 

Axelsson menar att förtroende och öppenhet innebär att det finns utrymme för medarbetaren 

att ge uttryck för det som upplevs bra respektive dåligt. Är inte medarbetaren öppen och ärlig 

kan inte ett förtroende skapas, menar Sande. Vidare menar Sande att förtroende och öppenhet 

bidrar till frihet i arbetet, med detta menar Sande att medarbetaren upplever arbetssituationen 

som mycket bättre när ett större handlingsutrymme ges. Dock, får inte medarbetaren glömma 

att den har ett mandat att representera, poängterar Sande. Ansvaret medarbetaren har ger den 

möjligheten att ta bland annat beslut, men för att medarbetaren ska få ansvar menar samtliga 

respondenter att ett ömsesidigt förtroende måste existera. För att medarbetaren skall kunna 

utföra ett gott arbete och samtidigt uppleva arbetstillfredsställelse menar Persson och 

Arsamandi att öppenhet och förtroende är en viktig aspekt. Brynéus menar att hela hennes 

verksamhet bygger på förtroende och öppenhet, vilket Greiff menar är helt avgörande för en 

organisation. Med detta menar Greiff att om medarbetarna inte känner sig delaktiga, har 

öppenhet eller inte blir sedda kommer det medföra att medarbetarna inte mår bra. Detta i sin 

tur leder till att deras prestationsnivå blir lägre. Arbetstillfredsställelsen kan förbättras genom 

ärlighet, där medarbetarna får sin röst hörd samt att det ska vara accepterat att medarbetarna 

ifrågasätter högre uppsatta, menar Greiff.  

 

Öppenhet kan ske genom kommunikation, där samtliga respondenter menar att det är viktigt 

att föra en ärlig och rak dialog. Samtliga respondenter menar att de använder sig av 

tvåvägskommunikation, vilket innefattar kommunikationen mellan dem själva och deras 

chefer, samt kommunikationen mellan medarbetaren och dem själva. Sande menar att 

kommunikationsflödet kan förbättras genom att ledaren kommunicerar direkt inom 

smågrupper. Därför har Greiff möten med sina medarbetare tre gånger i veckan, där han ger 

möjligheten för varje medarbetare att tala öppet om de bekymmer eller funderingar de har. 

Samtliga respondenter använder sig av en rak kommunikation, och menar att skulle någonting 

inte fungera måste chefen föra en öppen dialog med medarbetaren kring problemet.  

 

4.4.2 Gemenskap och samarbete 

Axelsson menar att samarbete och gemenskap är en viktig del, dock har den olika betydelsen 

för olika medarbetare. En del anser att det är viktigt med en social gemenskap medan andra 

enbart är på arbetsplatsen för att utföra sitt arbete. Gemensamt för bankerna är att medarbetare 

som anställs, redan i rekryteringsprocessen får ta del av bankens kultur, menar samtliga 

respondenter. Axelsson menar att gemensamma värderingar kan bidra till starkare gemskap. 

Enligt Sande är samarbete en viktig faktor till att verksamheten överhuvudtaget skall kunna 

fungera. En brist i samarbetet leder till att Sande får svårigheter i att utföra sitt eget arbete och 

medarbetarna kan heller inte utföra sitt arbete. Sande och Persson menar att hela kontoret är 

en stor grupp där samarbete över yrkesrollerna är viktigt. Inom kontoret handlar det mycket 
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om grupptänk därför kan det ibland vara en utmaning att få alla olika individer att driva åt 

samma håll, menar Bringevall. Eftersom Greiff talar mycket för att skapa och bygga ”team” 

är det viktigt att arbeta för att skapa en god sammanhållning. Vidare menar Greiff att det är 

viktigt att medarbetaren känner stöd från andra medarbetare och sin ledare när de utför sina 

arbetsuppgifter. 

 

Samtliga respondenter menar att genom olika aktiviteter kan sammanhållningen stärkas vilket 

i sin tur bidrar till att gemenskapen och samarbetet blir bättre. Samtliga respondenter 

exemplifierar olika aktiviteter som syftar till att stärka samarbetet och gemenskapen mellan 

medarbetarna, allt från cykelfester, karaoke, middagar till en enkel fika varje morgon. Allt 

detta bidrar till att det skapas goda relationer mellan medarbetare, menar samtliga 

respondenter. Brynéus menar att det säger en hel del när ”30 av 30” medarbetare väljer att 

delta i aktiviteterna. Med detta menar Brynéus att hon har ett gott samarbete och gemenskap 

med sina medarbetare, vilket bidrar till en högre arbetstrivsel. 

 

4.4.3 Engagemang och meningsfullhet 

Nöjda kunder bidrar till att medarbetaren känner högre engagemang, menar Greiff och 

Persson. Persson menar att om medarbetaren känner engagemang kommer den att sträva efter 

att uppnå högre prestationer, vilket i sin tur kommer att bidra till att de samt hon själv finner 

en mening i arbetet. Engagemang och meningsfullhet menar Greiff och Sande handlar om 

individens eget ansvar; ”det måste du skapa själv, det kan ingen annan göra åt dig” (Greiff, 

personlig kommunikation, 2011-03-29). Gör Greiff själv ett bra arbete, känner han sig 

tillfredsställd och därmed ökar hans grad av engagemang. Arsamandi, Axelsson, Brynéus och 

Greiff menar att chefer måste utstråla ett engagemang för att förhoppningsvis kunna överföra 

detta till sina medarbetare. Vidare menar Greiff att motivation skapar arbetstillfredsställelse 

för medarbetaren, vilket även är ett sätt att engagera sina medarbetare menar Axelsson. 

Axelsson anser att en chef bör hitta olika instrument för att öka sina medarbetares motivation. 

Eftersom medarbetare är olika, motiveras de på olika sätt, menar Bringevall. Lön är ett sätt att 

bli motiverad på kort sikt, menar Axelsson. Dock behöver medarbetaren på längre sikt hitta en 

drivkraft. Finner medarbetaren inte den inre motivationen håller det inte på längre sikt att 

enbart tjäna en lön, menar Axelsson. Dock poängterar Bringvall att lön kan vara en 

bekräftelse på ett gott och effektivt arbete. Persson och Arsamandi försöker hela tiden att 

motivera sina medarbetare genom uppmuntran och beröm. Att som chef visa omtanke till 

medarbetarens privatliv är en viktig del av ledarskapet och medarbetarskapet, menar Persson. 

 

4.4.4 Ansvarstagande och initiativförmåga 

Den formella makten har Sande som chef dock är ansvarsfördelningen mer utspridd. Varje 

roll bidrar till en viss befogenhet, menar Sande och Bringevall. Befogenheten får 

medarbetaren genom sitt mandat, menar Sande. Makt är ett ganska hårt ord, det är inget som 

används på banken, menar Brynéus, Axelsson och Arsamandi. Inom banken talar vi snarare 

om att ta mandat, dock menar Greiff att makt är förmågan att påverka. För att påverka 

behöver ledaren känna engagemang, menar Greiff. Har personen inte det engagemanget kan 

makt upplevas som något negativt. Dock poängterar Greiff att om en person inte vill påverka 

är den bara passiv. I en stor organisation är det väldigt maktdrivet, ju högre upp du är i 

organisationen desto mer makt har du, menar Greiff. Maktfördelningen bör enligt Greiff och 

Axelsson snarare ligga hos de medarbetare som arbetar närmst kunden. Samtliga respondenter 

menar att de delegerar ut mycket ansvar och därmed uppmuntrar medarbetaren att ta egna 
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initiativ och beslut. Sande, Bringevall och Brynéus menar att alla individer är olika, där vissa 

blir motiverade av att få förtroendet att kunna ta ansvar, andra inte. Medarbetarna ges stor 

frihet inom bankens regelverk, dock betyder inte detta enligt Bringevall att alla medarbetare 

vill ta initiativ. Ges inte medarbetare möjligheten att skapa utrymme för hur de ska utföra sitt 

arbete medför detta svårigheter. Greiff förstår inte hur det överhuvudet taget ska fungera om 

någon annan bestämmer hur de ska göra sitt arbete.  

 

”Det kanske fungerade 1883, men inte 2011” (Greiff, personlig kommunikation, 2011-03-

29).  

 

Information som inkommer till banken är tillänglig för alla medarbetare, menar samtliga 

respondenter. Samtliga respondenter menar att det handlar om hur ledaren förmedlar 

informationen till sina medarbetare. Även om de flesta respondenter menar att 

informationsflödet är bra inom banken, menar Brynéus och Axelsson att ledaren måste 

selektera informationen för att den inte ska bli överflödig. Denna selektering kan innebära att 

information som inte är väsentlig eller att viktig information selekteras bort, menar Brynéus. 

 

4.5 SAMMANFATTNING AV EMPIRI 

Nedan presenteras en sammanfattning av våra insamlade primärdata. 

 

4.5.1 Medarbetarskap 

Majoriteten av respondenterna är inte bekanta med begreppet medarbetarskap dock menar de 

att medarbetarskap handlar om att delegera samt ta ansvar. Respondenterna har olika 

uppfattningar om vad chefens roller innefattar. Men är dock överens om att ledare och/eller 

chef påverkar arbetsglädjen. Bankens medarbetare styrs av ett ramverk, där varje yrkesroll har 

givna ramar. Inom ramverket ges medarbetaren ytterst frihet att utföra sina arbetsuppgifter. 

 

4.5.2 Ledarskapsbeteende 

Majoriteten av respondenterna menar att chefen har en betydande roll, där hans eller hennes 

beteende kommer att inverka på medarbetarnas upplevelse av sitt eget arbete. Goda relationer 

är en förutsättning för att skapa arbetstillfredsställelse, menar samtliga respondenter. 

Majoriteten av respondenterna menar att de har uppgifter de måste fullfölja, samtidigt som de 

anser att det är viktigt att visa omtanke till medarbetarna. 

 

4.5.3 Myndigt medarbetarskap 

Samtliga respondenter anser att de fyra begreppsdelarna är viktiga inom en organisation. 

Dock, sker dessa inte i en given process. Majoriteten av respondenterna menar att 

arbetstillfredsställelsen påverkas av de fyra begreppsdelarna, dock betonar de att vissa delar 

har en större inverkan på arbetstillfredsställelsen. Majoriteten av respondenterna betonar 

betydelsen av förtroende, eftersom utan förtroende kan inte medarbetaren öka sitt 

ansvarstagande. Respondenterna har delade åsikter över vem som skapar engagemang och hur 

det påverkar arbetstillfredsställelsen. 
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5 ANALYS 

I detta kapitel kommer vi att analysera och diskutera vår insamlade empirin utifrån den 

teoretiska referensramen. Här kommer vi att ställa empiri mot teori, teori mot teori samt 

empiri mot empiri. Kapitlet kommer att avslutas med en sammanfattning. 

 

5.1 MEDARBETARSKAP 

Utifrån Tengblad och Hällsténs (2006) definition av medarbetarskap kan vi finna tydliga 

kopplingar till att bankerna använder sig av medarbetarskap, då samtliga respondenter 

genomgående förklarade och beskrev de relationen de har med sin chef, och relationen till 

medarbetare de ansvarar för samt de uppgifter som de har genom chefsrollen (vilket 

motsvarar relationen till det egna arbetet). Dock innebär det inte att banken har ett gott 

medarbetarskap. För att uppnå ett välutvecklat och gott medarbetarskap handlar det om att 

medarbetarna tar ansvar (Blomquist & Röding, 2010), vilket är centralt i medarbetarskap 

(Møller, 1994). När chefen delegerar ut ansvar uppstår olika roller, menar Yukl (2010), vilket 

i enhetlighet även respondenterna menar då de talar om de tydliga yrkesrollerna på 

arbetsplatsen. Alla medarbetare är olika, vilket innebär att ansvarstagande upplevs olika 

beroende från individ till individ. Majoriteten av respondenterna menar att alla medarbetare 

inte vill ta ansvar och ska därmed inte behöva göra det. De medarbetare som inte vill ta ansvar 

hade enligt Møller (1994) inte heller haft möjligheten att uppnå meningsfullhet. Vilket även 

innebär att medarbetare som inte väljer att ta ansvar kommer inte kunna uppnå 

arbetstillfredsställelse. Detta skulle därmed innebära att medarbetare som inte vill ta ansvar 

därmed kommer att uppleva en lägre arbetstillfredsställelse. Om medarbetaren inte känner en 

mening med det den gör kan den inte heller uppleva en glädje. Blomquist och Röding (2010), 

Hällstén och Tengblad (2006), Møller, 1994 samt majoriteten av respondenterna menar att det 

är viktigt att ta ansvar, dock är frågan var gränsen går, av hur mycket ansvar medarbetaren bör 

ta. Samtliga respondenter menar att de delegerar ut mycket ansvar, men för mycket ansvar 

kan enligt Hällstén och Tengblad (2006) leda till en arbetsbelastning, vilket i sin tur skulle 

påverkat arbetstillfredsställelsen negativt. För att detta inte ska ske kan det tolkas att ledare 

snarare bör agera stödjande och vägledande än kontrollerande, vilket även majoriteten av 

respondenterna påvisar i likhet med Jernigan och Beggs (2010). Medarbetarskap i sig menar 

Bringevall handlar om att känna glädje över sitt arbete, vilket kan tolkas som att 

medarbetarskap påverkar arbetstillfredsställelse på ett positivt sätt. 

 

5.1.1 Chefens roller 

För att medarbetarskap ska existera behövs det en chef som skapar de förutsättningar som är 

nödvändiga (Tengblad et al., 2007). Axelsson, Greiff, Sande, Yukl (2010) samt Tengblad et 

al. (2007) har liknande syn, där de skiljer på rollen som chef respektive ledare, dock 

benämner Tengblad et al. (2007) chefsrollen som arbetsgivarens representant. Båda menar att 

chefsrollen handlar om det administrativa, exempelvis att upprätta rutiner samt ta beslut, 

medan ledarrollen handlar om emotionella aspekter. Blomquist och Rödings (2010) tolkning 

över att ledaren ska utveckla medarbetarna samt Lius (2010) förklaring till hur chefen bör ha 

förståelse för medarbetarna kan även kopplas till Yukl (2010) samt Tengblad et al. (2007) 

förklaring över ledarrollen. Att vara ledare associeras vid första ögonblick till något positivt, 

vilket vi tydligt upplevde från samtliga respondenter, dock menar vi att en ledare även kan ses 

som ineffektiv. Eftersom ledarens främsta mål enligt Yukl (2010) är att sträva efter 
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Hög organisatorisk tillit 

långsiktiga snarare än kortsiktiga mål kan det i sin tur påverka medarbetarna negativt. Om 

målen som sätts upp för medarbetarna är för långsiktiga där medarbetaren inte får uppleva 

något resultat inom den närmsta framtiden, kan leda till att deras förtroende och 

motivationsnivå sjunker, vilket i sin tur kan leda till att deras arbetsglädje sjunker. 

Medarbetare behöver långsiktiga men även kortsiktiga mål för att få uppleva resultat på sin 

prestation. Därmed är en kombination av ledare och chefsroll önskevärt (Tengblad et al., 

2007; Yukl, 2010). Även Persson och Bringevall menar att det krävs en kombination av de 

båda rollerna. Bringevall menar att dessa roller går in i varandra och varken ledarollen eller 

chefsrollen ska uteslutas eftersom det i sin tur påverkar medarbetarens arbetsglädje. Upplever 

inte medarbetaren en arbetsglädje kommer detta att resultera i sämre arbetsprestationer, menar 

Bringevall. Respondenterna menar att eftersom alla medarbetare är olika har de inte samma 

behov av att ta initiativ och strävan efter nya utmaningar, vilket enligt Yukl (2010) 

uppmuntras av en ledare medan en chef snarare uppmuntrar rutiner och stabilitet. De 

medarbetare som vill ha rutiner men inte har en önskan över att ta initiativ kan utifrån Yukls 

(2010) beskrivning innebära att de snarare söker en chef än en ledare. Likt Arsamandi 

uppfattar inte Watson (2001) att det finns en skillnad i chefs- respektive ledarrollen. Watson 

(2001) ställer inte ledarskap mot chefskap som Yukl (2009) gör. Yukl (2009) menar att 

skillnaden mellan chefskap och ledarskap är viktiga att ha i åtanke, medan till skillnad från 

Yukl (2010) anger inte Watson (2001) att det existerar några skillnader, då han bland annat 

använder sig av ledarskap och chefskap i en och samma situation.   

 

5.1.2 Medarbetarskapsformerna 

Tengblad och Hällstén (2006) menar att banken domineras av det organisationsorienterade 

medarbetarskapet. Respondenterna poängterar genomgående att det finns ett regelverk som 

medarbetarna måste följa och att inom detta ramverk ges medarbetaren stor frihet, vilket 

tydligt framgår i Hällstén och Tengblads (2006) beskrivning av det organisationsorienterade 

medarbetarskapet. Dock finner vi en ytterligare koppling till det grupporienterade 

medarbetarskapet, vilket enligt Hällstén och Tengblad (2006) kräver en högre 

organisationstillit där medarbetaren tar ytterligare ansvar i jämförelse till det 

organisationsorienterade medarbetarskapet. Dock finns det tydliga indikationer på att dessa tre 

banker snarare har en kombination av organisationsorienterade och grupporienterade 

medarbetarskapet. Vilket även Hällstén och Tengblad (2006) menar, då dessa 

medarbetarskapsformer oftast existerar i form av kombinationer i praktiken.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 5. Medarbetarskapstrappan med respondenternas positioner. 
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Utgår vi dock från de enskilda respondenternas svar upptäcker vi många likheter och 

skillnader. Dock anser vi att dessa likheter och skillnader är nära kopplade till deras 

yrkesroller. Bringevall, Brynéus och Sande är kontorschefer för respektive banker, vilket 

innebär att antalet medarbetare de ansvarar för är betydligt fler än resterande respondenter. 

Det är svårt som chef att se och vara på alla platser samtidigt, menar Bringevall. 

Kontorschefen har inte lika stor närhet som de önskar till sina medarbetare. Utifrån deras 

position delegerar dem mycket ansvar till sina medarbetare, dock menar Bringevall, Brynéus 

och Sande att de själva har det yttersta ansvaret. Enligt Hällstén och Tengblad (2006) 

innefattar det organisationsorienterade medarbetarskapet att medarbetaren har delegerat 

ansvar, dock måste de följa regler och ramar som är uppsatta, vilket tydligt kan kopplas till 

Bringevall, Brynéus och Sandes situation. Arsamandi, Persson, Axelsson och Greiff arbetar 

med mindre grupper och har därmed en närmre kontakt med sina medarbetare. Axelsson 

menar att gruppen och han har ett stort ansvar, vilket omfattar ett samarbete men även att 

medarbetaren ges stor frihet. Med detta menar Axelsson att han och medarbetarna i gruppen 

har det yttersta ansvaret att sköta sina egna arbetsuppgifter.  Arsamandi, Axelsson och Greiffs 

tolkning kan därmed kopplas till Hällstén och Tengblad (2006) beskrivning av det 

grupporienterade medarbetarskapet. Däremot är Greiff och gruppen snarare en kombination 

av grupporienterat och individuellt, eftersom hans grupp är mindre där medarbetarna ges 

större frihet och ansvar. Greiff menar att det handlar om att ha tillit till medarbetarna i sin 

grupp. Persson poängterar att hennes grupp kännetecknas av individualister och har därmed 

en högre självständighet i sina arbetsuppgifter, där hon som chef agerar som en vägledare. 

Utifrån Hällstén och Tengblads (2006) beskrivning av individuella medarbetarskapet finner vi 

koppling till Persson.  

 

5.2 LEDARSKAPSBETEENDE 

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) har studier visat att ledarens beteende inverkar på 

medarbetarens upplevelse av arbetstillfredsställelsen, vilket även kan tolkas utifrån 

respondenternas tolkning. Medarbetare söker ledare som inte ger direktiv, men samtidigt talar 

om vad som förväntas av dem och samtidigt vägleder, men inte kontrollerar. De ska agera 

utifrån ett relationsorienterat beteende gentemot medarbetare, men samtidigt har de en uppgift 

de måste fullfölja.  Dock kan inte kontorscheferna i lika stor utsträckning som de andra 

mellancheferna vägleda medarbetarna. De kan inte trots att de önskar det. Anledningen är att 

deras tid helt enkelt inte räcker till. Genomgående har de tre kontorscheferna belyst att de inte 

kan vara på fler ställen samtidigt. Då cheferna i första hand måste ta hänsyn till de formella 

uppgifterna, kan det tolkas som att deras prioritering oavsett önskan är baserat på det 

uppgiftsorienterade beteendet. Vilket kännetecknas av planering, prioritering, organisering, 

tydliga riktlinjer samt beslutsfattande (Yukl, 2010; Derue et al., 2011). Det är inom det 

uppgiftsorienterade ledarskapet det transaktionella ledarskapet framhävs (Derue et al., 2011). 

Dock är även resterande mellanchefer uppgiftsorienterade men på grund av storleken på deras 

ansvarsgrupp har de därmed även en närmre relation till sina medarbetare. Därmed finns det 

ett inslag av det relationsorienterade beteendet. Relationsorienterat beteende handlar om 

mänskliga relationer (Derue et al., 2011, Tengblad et al., 2007; Yukl, 2010), vilket även kan 

kopplas till det transformella ledarskapet (Hällstén & Tengblad, 2006; Derue et al., 2011). 

Samtliga respondenter menar att ledarskapet en chef eller ledare utövar skall vara anpassat 

utifrån den enskilda medarbetarens behov och preferenser, vilket kan kopplas till det 

relationsorienterade beteendet. Majoriteten av medarbetarna tycker att det ska finnas en 

kombination av ledarrollen och chefsrollen. Även Yukl (2010) menar att kombination av det 

uppgifts- samt relationsorienterade beteendet är att föredra. Däremot för att uppnå en 
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kombination av ledare och chef krävs att cheferna har en balans. I verkligheten måste chefen 

ge 100 procent åt sina arbetsuppgifter, det vill säga bete sig uppgiftsorienterat och sedan ska 

de även ge 100 procent åt att ha ett relationsorienterat beteende och vägleda medarbetaren. 

Detta kan vi tydligt koppla utifrån respondenternas svar, då de menar att de har en uppgift de 

måste fullfölja men samtidigt måste de visa hänsyn till relationer. Detta kanske kan uppnås, 

men då innebär det att chefen måste ge 200 procent. Detta i sin tur kommer att påverka 

chefens egen arbetstillfredsställelse, han eller hon kan känna sig pressade att uppnå allt detta. 

Då innebär det att för att medarbetaren och ledningen ska bli tillfredsställda och 

organisationen ska uppnå en framgång måste chefens prioritera bort den egna 

arbetstillfredsställelsen. Att finna balans kanske är lätt att matematiskt uppnå, men i 

verkligheten är det få till ingen som klarar av det. Det kanske inte handlar om balans och en 

kombination av transformellt samt transaktionellt ledarskap, vilket Yukl (2010) förespråkar.  

 

Transaktionellt ledarskap måste existera inom organisationer (Bass et al., 2003), med detta 

menas att medarbetare skall få tydliga riktlinjer över vad de behöver göra och vad som 

förväntas av dem. Eftersom bank handlar om olika yrkesroller måste varje medarbetare vara 

medveten om sin egen roll och vad den innefattar, menar samtliga respondenter, vilket kan 

kopplas till Bass et al. (2003). Inom den transaktionella ledarskapet handlar det enligt Yukl 

(2010) om ett utbyte, där medarbetaren gör ett arbete i utbyte mot exempelvis en lön. Ledaren 

skall belöna sina medarbetare menar Yukl (2010) och Zagorsek et al. (2009) vilket Bringevall 

beskriver då han har en utvecklingsplan som han följer, uppfyller han det som förväntas av 

honom blir han även belönad med en avkastning. Samtliga respondenter använder sig av det 

transaktionella och transformella ledarskapet. Detta är dock ingen kombination, vilket Yukl 

(2010) talar om, utan för att respondenterna ska kunna vara transformella ledare måste de i 

grunden inneha beteenden inom det transaktionella ledarskapet. Därmed visar Zagorsek et al. 

(2009) syn på att transformellt och transaktionellt ledarskap en god koppling till 

respondenterna. Zagorsek et al. (2009) menar att det transformella ledarskapet redan innehar 

ett transaktionellt ledarskap. Respondenterna menar att alla medarbetare har olika drivkrafter 

vilket kan tolkas till att medarbetare kommer därmed att föredrar olika formen av ledarskap 

och ledarbeteende. Medarbetare som gillar stabilitet, trygghet och rutinmässiga 

arbetsuppgifter kommer därmed hellre associeras med chefer som domineras av ett 

uppgiftsorienterat beteende (Derue et al., 2011). Jernigan och Beggs (2010) har kommit fram 

till att medarbetare som känner sig inrutade i rutiner är mindre arbetstillfredsställda. 

Medarbetare som ständigt vill utvecklas, stärka relationer där de föredrar exempelvis 

välmående framför lön vill snarare ha chefer som domineras av ett relationsorienterat 

beteende (Derue et al., 2011). Eftersom transformellt ledarskap har visat sig påverka 

arbetstillfredsställelsen positivt (Fuller et al., 1999; Yang, 2009), vilket även det 

relationsorienterade beteendet har gjort kan det tolkas som att ett uppgiftsorienterat beteende 

inte leder till en positiv arbetstillfredsställelse. Dock visar Lin et al. (2011) studie att det 

uppgiftsorienterade beteendet dominerade när det gällde medarbetarnas och organisationens 

prestationer.  

 

5.3 MYNDIGT MEDARBETARSKAP 

Genom goda relationer påverkas arbetstillfredsställelsen positivt, menar samtliga 

respondenter, vilket i sin tur skapas genom det myndiga medarbetarskapet (Tengblad, 2003). 

Samtliga respondenter menar att det myndiga medarbetarskapet olika begreppsdelar påverkar 

arbetstillfredsställelsen på olika sätt. Tengblad et al. (2007) beskriver att dessa sker i en 

process och understödjer varandra. 
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5.3.1 Förtroende och öppenhet 

Den första begreppsdelen som tas upp benämner Tengblad et al. (2007) som förtroende och 

öppenhet. Majoriteten av respondenterna menar att arbetstillfredsställelsen påverkas av 

graden av öppenhet. Även Burke och Wilcox (1969) belyser detta, då de menar att öppenhet 

bidrar till arbetstillfredsställelse. Ackerman (2007) och Tengblad et al. (2007) menar att 

öppenhet och förtroende är påverkar varandra och därefter tillsammans påverkar resterande 

delar i det myndiga medarbetarskapet. Dock, tar förtroende lång tid att bygga upp 

(Herselman, 2003). Detta skulle innebära att Tengblads et al. (2007) myndiga medarbetarskap 

inte kan börja skapas eller snurra innan förtroende byggs upp. Utifrån detta kan en tolkning 

göras över att förtroende är en grund för att resterande delar av det myndiga medarbetarskapet 

ska kunna skapas likaväl grunden för att nå arbetstillfredsställelse. För att ansvar ska kunna 

delegeras ut till medarbetarna krävs det ett förtroende, menar samtliga respondenter, vilket 

enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) innebär att när ledare och medarbetare har ett förtroende 

till varandra har de därmed inte lika stort behov av att kontrollera varandras arbetsuppgifter. 

Utifrån Hällstén och Tengblads (2006) beskrivning av det myndiga medarbetarskapet kan en 

tolkning göras i förhållande till banken. När medarbetaren blir nyanställd ges dem ett 

förtroende, dock är inte detta ett förtroende som byggts upp genom relationer utan detta är ett 

förtroende som har uppkommit genom ett uppdrag som medarbetaren blivit tilldelad. I detta 

skede finns inget inre förtroende till chefen eller andra medarbetare. Detta är kanske det 

Ciulla (2004) menar när hon talar om att medarbetare inte litar på sina chefer eftersom de 

säger en sak men agerar på ett annat vis. Öppenhet menar Sande bidrar till förtroende. Detta 

kan tolkas som att om medarbetare har en öppen dialog med sin chef kan ett förtroende 

skapas, när ett förtroende väl skapats kan öppenheten stärkas ännu mer vilket bidrar till att 

medarbetaren nu även vågar ifrågasätta chefen (Tengblad, et al., 2007). En brist i förtroende 

och öppenhet skulle således leda till att medarbetarnas arbetstillfredsställelse påverkas 

negativt. Greiff menar att om inte öppenhet finns medför det att medarbetaren inte mår bra 

vilket i sin tur medför att den presterar sämre.  

 

5.3.2 Gemenskap och samarbete 

Samtliga respondenter menar att öppenhet sker genom kommunikation, vilket enligt 

Hjalmarson (2005) bidrar till ett bättre samarbete mellan chefer och medarbetare. Samtliga 

respondenter menar att inom banken krävs det ett samarbete, för utan samarbete kan inte 

arbetsplatsen fungera. Däremot om det finns ett gott samarbete kan medarbetarnas relationer 

förstärkas. Det finns dock de medarbetare som blir satta i olika grupper utan att de har någon 

relation till varandra och förväntas samarbeta. Eftersom medarbetarna inte känner varandra 

innebär det att de inte har ett förtroende eller  öppenhet mellan varandra. I detta fall skulle inte 

samarbete fungera utifrån Hällstén och Tengblads (2006) myndiga medarbetarskap, eftersom 

samarbete bygger på att det finns ett förtroende och en öppenhet. Däremot menar Tengblad et 

al. (2007) att gemensamma kunder och arbetsuppgifter kan stärka gemenskapen mellan 

medarbetarna och därmed skapa ett samarbete. Detta innebär att det myndiga 

medarbetarskapet i detta fall sker i en omvänd ordning. Hjalmarson (2005) menar att om 

samarbetet inte fungerar mellan chefer och medarbetare kan inte gemenskap skapas. 

Gemenskap genom värderingar kan ses i alla tre banker där medarbetare redan under 

rekryteringen tar del av dessa värderingar och därmed redan i den tidiga fasen skapar en 

gemenskap. Kultur, vilket innefattas av värderingar skapar en samhörighet och engagemang 

vilket i sin tur påverkar arbetstillfredsställelsen (Shadur et al., 1999; Silverthorne, 2004).  
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5.3.3 Engagemang och meningsfullhet 

Tengblad et al. (2007) menar att nästa begreppsdel innefattar just engagemang samt 

meningsfullhet. Ett sätt att engagera sina medarbetare är genom motivation, menar Axelsson, 

vilket i sin tur påverkar arbetstillfredsställelsen, menar Greiff. Enligt Hällstén och Tengblad 

(2006) är det chefens uppgift att komma underfund med vad medarbetarna engageras av och 

upplever som meningsfullt. Vilket kan tolkas som att det är chefens uppgift att motivera 

medarbetarna. Även Axelsson menar att chefen har ett ansvar att motivera medarbetarna, 

dock kan denna form av motivering enbart hålla kortsiktigt. Gruppcheferna har en större 

möjlighet att motivera sina medarbetare, detta eftersom de har färre medarbetare men även en 

närmre relation till dem. Även Ackerman (2007) menar att chefen kan motivera 

medarbetarna, dock till skillnad från Hällstén och Tengblad (2006) menar Ackerman (2007), 

Axelsson och Greiff att det i slutändan är medarbetarens eget ansvar. Med detta menar 

Ackerman (2007) att medarbetaren genom kommunikation ska förmedla vad den själv 

motiveras av. Detta i sin tur kan även vara svårt att uppnå när en chef har ansvaret för en stor 

grupp av medarbetare. Anledningen till detta beror på att det är svårt för exempelvis 

kontorscheferna att tillgodose drygt tjugo medarbetares enskilda önskningar och behov. Enligt 

Blomquist och Röding (2010) kan motivationen öka genom att medarbetaren känner en 

mening med det den gör. Med detta menas dock att meningsfullhet är en förutsättning för att 

motivation ska skapas. Om medarbetare inte känner sig motiverade, kanske kan de då heller 

inte känna en mening med det de gör. I enlighet med Ackerman (2007) menar Axelsson att på 

längre sikt behöver medarbetarna finna en djupare motivation där exempelvis deras personliga 

mål, önskningar och drivkrafter är avgörande för att meningsfullhet ska skapas. Att engagera 

medarbetaren kan vara chefens uppgift, däremot för att medarbetaren ska uppleva 

meningsfullhet måste den utgå ifrån sig själv, menar Axelsson. 

 

5.3.4 Ansvarstagande och initiativförmåga 

För att medarbetaren skall kunna ta initiativ behöver medarbetaren ha ett ansvarstagande 

(Møller, 1994; Randolph & Kemery, 2010). Utifrån detta kan en tolkning göras över att 

ansvarstagandet först måste ske för att medarbetarna i sin tur ska öka sin initiativförmåga. 

Detta påvisar att de inte sker ihop utan efter varandra. Även samtliga respondenterna menar 

att genom ansvarstagandet uppmuntras medarbetaren till att ta egna initiativ, det vill säga är 

ansvarstagandet en förutsättning för initiativförmågan. I banken handlar ansvar om mandat, 

menar samtliga respondenter. Samtliga respondenter delegerar ut mycket ansvar vilket 

innebär att medarbetarna i största mån är ansvarstagande. Ansvaret medarbetaren får genom 

sin yrkesroll kan kopplas till det Randolph (1995) benämner som att medarbetaren får makt 

genom sin kunskap och erfarenhet. Varje medarbetare inom banken har ett område som hon 

eller han arbetar med och därmed har en viss kunskap kring det. För att uppnå meningsfullhet, 

menar Møller (1994) att medarbetare måste känna att de har makten att påverka. Dock finns 

det medarbetare som inte vill ta ansvar utan istället väljer att vara passiva (Hällstén & 

Tengblad, 2006). Eftersom ansvar bidrar till förmågan att ta initiativ vilket i sin tur enligt 

Møller (1994) bidrar till arbetstillfredsställelse, kan det tolkas som att utan ansvar uppnås inte 

arbetstillfredsställelsen eller påverkas negativt.  

 

Møller (1994)  menar att gapet som existerar mellan medarbetarens prestation och 

möjligheten att göra sitt yttersta kan påverka arbetstillfredsställelsen och skapa svårigheter för 

organisationen att uppnå sina uppsatta mål. Utifrån gapet Møller (1994)  talar om kan en 

tolkning göras över bankens organisationsstruktur och medarbetarens egen vilja. Om 

medarbetaren vill och strävar efter att ta mer ansvar men inte erbjuds den möjligheten av 
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organisationen kan det innebära att arbetstillfredsställelsen påverkas negativt. Greiff menar att 

ju högre upp i organisationen medarbetaren befinner sig desto mer makt har han eller hon 

tillgång till. Med detta menar Greiff att medarbetare som befinner sig lägre ner har mindre 

makt, vilket innebär att deras ansvarstagande blir begränsat. Samtliga respondenter menar att 

banken styrs av tydliga ramverk, vilket gör att ansvarstagandet är begränsat till varje 

yrkesroll. Inom detta ramverk ges medarbetaren möjligheten att ta ansvar och initiativ, menar 

respondenterna. Greiff menar att utan frihet att utföra sitt arbete förstår han inte hur 

medarbetaren ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Dock är inte alla villiga att ta ansvar 

vilket Sande, Bringevall och Brynéus menar. Det handlar om den enskilda medarbetarens 

vilja, menar Greiff. Trots att frihet och ansvar ges inom ramverket till medarbetarna kommer 

ändå gapet Møller (1994) talar om att existera, detta eftersom alla medarbetare inte har viljan 

att ta ansvar. Med andra ord kan arbetstillfredsställelsen påverkas av decentraliseringen och 

medarbetarens egen vilja till ansvarstagande. Ansvar ligger inte hos en enskild individ, ansvar 

bör ligga hos alla (Møller, 1994). Även Axelsson och Greiff menar att ansvarsfördelningen 

kunde varit bättre inom banken genom att medarbetare som är närmst kunden får mer makt 

och större ansvar.  

 

5.4 SAMMANFATTNING AV ANALYS 

Nedan presenteras en kort sammanfattning av den gjorda analysen. 

 

5.4.1Medarbetarskap 

Organisationsutformningen inom de tre bankerna är liknande dock existerar det skillnader 

utifrån yrkesrollerna. Förutsättningen för medarbetarskap är att medarbetaren är villig att ta 

ansvar (Blomqvist & Röding, 2010; Møller, 1994). Alla vill inte ta ansvar, menar 

respondenterna i enlighet med Møller (1994), detta leder dock till att medarbetarna inte 

uppnår ett gott medarbetarskap (Møller, 1994). Det bör existera en balans mellan hur mycket 

medarbetaren vill, kan och får ta ansvar, då för stort ansvar kan leda till arbetsbelastning 

(Hällstén & Tengblad, 2006), vilket påverkar arbetstillfredsställelsen negativt.  

 

5.4.2 Ledarskapsbeteende 

Mellancheferna inom bankerna associeras till det uppgiftsorienterade ledarskapsbeteendet, 

eftersom de har formella uppgifter de måste uppfylla (Derue et al., 2011; Tengblad et al. 

2007; Yukl, 2010). Förutom uppgiften menar samtliga respondenter att det är viktigt att skapa 

goda relationer då det påverkar arbetstillfredsställelsen, detta associeras till relationsorienterat 

beteende (Derue et al., 2011; Tengblad et al., 2007; Yukl, 2010). Utifrån respondenterna 

måste chefer först ta hänsyn till uppgiften, vilket påvisar ett uppgiftsorienterat beteende som 

kopplas till det transaktionella ledarskapet, för att därefter skapa ett relationsorienterat 

beteende vilket kopplas till det transformella ledarskapet.  

 

5.4.3Myndigt medarbetarskap 

Det myndiga medarbetarskapets begreppsdelar påverkar arbetstillfredsställelsen på olika sätt. 

I förhållande till Tengblad et al. (2007) beskrivning över att begreppsdelarna sker i en process 

och därmed understödjer varandra upplevs inte utifrån respondenterna i banken. Detta kan 

bero på att vissa delar har en större betydelse, än andra och kan därmed inte vägas lika. De 

menar därmed inte att de andra delarna inte är av vikt, respondenterna lägger främst vikt vid 

förtroende, eftersom annars kan inte andra delar uppnås. 
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6 SLUTSATSER 

I detta avslutande kapitel kommer vi att besvara uppsatsens problemformulering och syfte. 

Kapitlet kommer att omfatta de resultat som vi har kommit fram till, där vi avslutningsvis 

kommer att ge implikationer till en vidare forskning kring ämnet medarbetarskap 
 

HUR PÅVERKAR MEDARBETARSKAP ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSEN INOM 

BANKSEKTORN? 
 

Slutsatsen är att arbetstillfredsställelsen påverkas av hur banksektorns organisationsstruktur 

ser ut. För att uppnå en optimal arbetstillfredsställelse måste organstationsstrukturen förändras 

där möjligheter ges till chefer att agera utifrån det relationsorienterade ledarskapet för att 

sedan kunna skapa förutsättningar för goda relationer där ett välutvecklat medarbetarskap kan 

uppnås. Nedan följer en djupgående diskussion kring studiens slutsats. 

 

Studien visar att ledare associeras till ledarskap, men medarbetare inte associeras till 

medarbetarskap. Anledningen till detta kan bero på att medarbetarskap inte är bekant, det är 

något okänt och något nytt som är svårt att förklara. Eftersom det råder liten kännedom om 

medarbetarskap leder detta till att medarbetare inte förstår att de själva kan påverka sitt egna 

medarbetarskap och därmed också påverka sin arbetstillfredsställelse. Vår studie visar att 

ansvar är en central del inom banksektorn, vilket även är kärnpunkten i utvecklandet av 

medarbetarskap. De medarbetare som inte vill ta ansvar anser vi inte hellre har möjligheten att 

utveckla sitt egna medarbetarskap och därmed kanske inte uppnår en önskvärd nivå av 

arbetstillfredsställelse. Varför medarbetare inte väljer att ta ansvar kan bero på flera saker, 

men generellt tror vi att det handlar om att de inte förstår vad ansvaret innebär för dem själva 

eller att ansvar associeras till makt vilket i sin tur associeras till något negativt och därför 

vågar de inte att ta ansvar. Genom att organisationer skapar medvetenhet om medarbetares 

egna medarbetarskap genom exempelvis utbildning kring medarbetarskap kan det bidra till att 

fler medarbetare vågar ta ett större ansvar och därmed kan påverka sin egen 

arbetstillfredsställelse. Dock eftersom medarbetarskap är relativt okänt inom dagens samhälle, 

måste först en kännedom om medarbetarskap skapas för att det i sin tur ska kunna 

implementeras inom organisationer. Vår studie visar att förtroende är en förutsättning för 

ansvar. Däremot är förtroende svårt att uppnå kortsiktigt, det är en långsiktig process som 

handlar om att bygga starka relationer. Eftersom relationer har visat sig vara centralt i hur 

medarbetare upplever sin arbetstillfredsställelse är det därför viktigt att inom banksektorn 

skapa goda relationer. Dock har studien visat att eftersom chefer ansvarar för olika stora 

grupper kommer det i sin tur påverka närheten och relationen som de har till varandra.  

 

Vår studie visar att relationerna mellan medarbetare och chefer påverkas av gruppens storlek. 

En chef som ansvarar för exempelvis tjugo medarbetare medan en chef som har ansvar för 

fem medarbetare kommer att ha olika relationer till sina medarbetare. Matematiskt innebär det 

att en chef i den mindre gruppen kan engagera sig 20 procent åt varje medarbetare, medan i 

gruppen med 20 medarbetare kan chefen enbart engagera sig fem procent åt varje enskild 

medarbetare. Vår studie visar att kontorschefer har större antal medarbetare de ansvarar för, 

vilket i sin tur bidragit till att de inte har möjligheten att vara på fler ställen samtidigt. När 

chefer har större grupper att ansvara för har de ett större behov av att delegera ut ansvar till 

medarbetare. Detta i sin tur kan medföra att medarbetarna tar på sig för mycket ansvar, vilket 

bland annat leder till arbetsrelaterad stress och arbetsbelastning. Detta i sin tur medför att 

arbetstillfredsställelsen för medarbetaren påverkas negativt. När medarbetaren känner mindre 

arbetstillfredsställelse kommer även hans eller hennes prestationsnivå att sjukna, detta i sin tur 
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påverkar chefens eget arbete, då han eller hon i detta skede måste finna lösningar till att 

hantera problemet. Detta i sin tur skapar en arbetsbelastning hos chefen vilket per automatik 

påverkar hans eller hennes arbetstillfredsställelse negativt. Eftersom relationer påverkar 

arbetstillfredsställelsen kan vi tydligt se att medarbetare och även chefer snarare gynnas i en 

grupp av fem än i en grupp av tjugo. Ju större närhet chefer uppvisar gentemot medarbetare 

och tvärtom desto godare förutsättningar skapas för att de båda ska kunna utveckla sitt 

medarbetarskap och skapa en god arbetstillfredsställelse.  

 

Vår studie visar att den största bidragande faktorn till medarbetarens upplevelse av 

arbetstillfredsställelse är chefens beteende. Vidare visar även vår studie att ett 

relationsorienterat beteende främjar arbetstillfredsställelsen. Dock är det svårt för en chef som 

ansvarar för en större grupp eftersom han eller hon både har ett ansvar att fullfölja genom sina 

uppgifter och samtidigt måste engagera sig åt att skapa goda relationer. Eftersom chefen 

måste ta hänsyn till båda dessa delar är det lätt hänt att ena delen blir lidande, därför visar vårt 

resultat att kontorscheferna snarare har ett uppgiftsorienterat beteende än ett 

relationsorienterat beteende. Vår studie visar även att när en chef har ansvar för en mindre 

grupp kan chefen uppvisa ett mer relationsorienterat beteende. Problemet ligger inte hos 

chefen eller medarbetaren, problemet ligger hos banksektorns organisationsstruktur. 

Decentralisering har medfört att organisationerna är allt plattare. Där ansvaret har 

decentraliserat till den enskilda enheten. Dock är antalet chefer per medarbetare fortfarande 

för få, där en chef får engagera, uppmuntra, motivera många, men samtidigt har en uppgift att 

fullfölja vilket vi tydligt kan se utifrån kontorschefernas svar. Detta tror vi är anledningen till 

att intresset för relationer har uppkommit, medarbetare vill ha relationer för att de saknar 

relationer. När en människa saknar något kan den inte vara tillfredsställd. Medarbetarens 

arbetstillfredsställelse påverkas därmed av organisationsstrukturen. Vår studie visar att när 

medarbetare och chefer inte har en nära relation till varandra blir det därmed svårare att skapa 

öppenhet, vilket leder till att förtroende blir svårt att skapa. Detta resulterar i att det uppstår 

trögheter i processen av det myndiga medarbetarskapet. Finns inget förtroende blir därmed 

resterande delar som samarbete, gemenskap, viljan att ta ansvar och initiativ lidande. För att 

skapa förtroende visar vår studie att mindre grupper har en större möjlighet att utveckla ett 

gott medarbetarskap till skillnad från större grupper. Utifrån detta dras slutsatsen att 

organisationsstrukturen bör förändras, där det bör finnas fler chefer som är tillängliga för 

medarbetare. Tillänglighet bidrar till att en större närhet skapas där relationerna förstärks. 

Genom att organisationer inrättar flera chefspositioner bidrar det till att mindre grupper kan 

uppstå vilket i slutändan kommer att påverka hela organisationens arbetstillfredsställelse 

positivt. 

 

6.1 IMPLIKATION TILL FORTSATT FORSKNING  
 

Vi uppmuntrar vidare forskning kring medarbetarkap, detta främst eftersom det är ett ämne 

som har en central betydelse i dagens organisationer. Eftersom liten forskning har gjorts om 

medarbetarskap är det viktigt att skapa större kännedom kring ämnet. Vår uppsats har belyst 

arbetstillfredsställelsen utifrån medarbetarskap, vi har kommit fram till att relationsorienterat 

beteende har en betydelse i hur medarbetarskap och arbetstillfredsställelse påverkas. Under 

studiens gång har även faktorer kring genus uppkommit, vilket vi anser skulle vara en 

intressant aspekt att undersöka medarbetarskap utifrån. Eftersom vår studie har utgått från 

mellanchefens perspektiv vill vi ge en implikation till vidare forskning där medarbetarskap 

kan undersökas utifrån de anställdas perspektiv, med detta menas de anställda som 

mellanchefen har ansvar för. Vi ger även förslag till vidare forskning kring begreppet 

förtroende då det har visat sig vara centralt i påverkandet av arbetstillfredsställelsen inom 
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banksektorn. Vidare kan det vara intressant att utgå från olika branscher för att därmed kunna 

jämföra hur medarbetarskap ter sig inom de olika branscherna.                                                                                                               

 

6.2 PRAKTISKT OCH TEORETISKT BIDRAG  
 

Nedan presenteras uppsatsens praktiska och teoretiska bidrag.  

 

6.2.1 Praktiskt bidrag 

Med vår studie vill vi att organisationer inser vilken vikt deras organisationsstruktur har på 

medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Vi vill även genom vår studie visa hur banksektorn kan 

skapa godare förutsättningar för medarbetarskap. Vi vill även skapa kännedom för ledare då 

deras beteende inverkar på medarbetarens upplevelse av arbetstillfredsställelsen. Det 

relationsorienterade beteendet är en god grund, dock vill vi samtidigt få medarbetarna att inse 

att chefer inte har möjligheten att enbart inrikta sig på det relationsorienterade beteendet då de 

har en uppgift de måste fullfölja. Genom att de skapar mindre grupper kan förväntningarna 

från medarbetarna uppfyllas. Det bör skapas en större förståelse till kontorschefernas 

situation, då de har krav från många håll. Därmed vill vi att medarbetare och organisationen 

ska inse att det är inte enbart chefens ansvar om det går bra respektive dåligt för 

organisationen. 

 

6.2.2 Teoretiskt bidrag 

Vi vill skapa en kännedom om medarbetarskap och hur det i sin tur påverkar 

arbetstillfredsställelsen. Vårt teorietiska bidrag bygger på förhållandet mellan 

ledarskapsbeteende, myndigt medarbetarskap och hur de i sin tur påverkar 

arbetstillfredsställelsen. Det är viktigt att forskare undersöker medarbetarskap, då det visar sig 

påverka medarbetarens arbetstillfredsställelse. Medarbetarskap existerar inom alla 

organisationer dock är det något organisationens i sig sällan reflekterar kring, därmed vill vi 

belysa och bidra med betydelsen av medarbetarskap.  
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INTERVJUGUIDE 

 

Snabb presentationsöversikt 

Vem vi är, vad ändamålet med undersökningen är, tidsomfattningen av intervjun, hur 

informationen kommer att användas samt ungefär hur många som ska intervjuas. 

 

 

Grundläggande frågor: 

 

Namn 

Går det bra att vi spelar in intervjun? 

Befattning 

Vill du vara anonym, eller får vi lov att använda ditt namn i uppsatsen? 

Har du några funderingar kring intervjun innan vi börjar? 

 

1. Kan du beskriva lite kortfattat om dig själv och din roll på detta företag? 

- Har du en utbildning inom ledarskap? 

- Vad har du tidigare arbetet med? 

- Hur länge har du haft rollen som chef? 

- Hur många medarbetare ansvarar du för? 

- Kan du beskriva kortfattat din roll som chef? 

- Hur hade du beskrivit dig som en ledare? 

- Anser du att det finns en skillnad mellan att vara ledare och att vara chef? 

- Vad ingår i dina arbetsuppgifter, ansvarsområden? 

 

 

LEDARSKAPSBETEENDE 

 
2. Hur upplever du ditt samt andras ledarskap på företaget? 

- Hur ser ledarskapet ut på din arbetsplats? 

- Hur använder du dig av ledarskap som chef? 

- Hur uppfattar du ledarskap utifrån rollen som medarbetare?  

– Roll som chef respektive roll som anställd  

- Hur påverkar organisationens ledarskap dig som medarbetare? 

 

 

MEDARBETARSKAP 

 
3. När vi säger medarbetarskap vad tänker du på?  

 

 

4. Vad innebär medarbetarskap för dig? 

 

Kort förklaring: Medarbetarskap definieras utifrån hur medarbetaren hanterar relationer till 

arbetsgivaren till det egna arbete och dessutom förhållningen till andra medarbetare. 

Medarbetarskap betonar betydelsen av relationer, som är av ett centralt begrepp inom 

medarbetarskap, alltså ser det på hur relationer hanteras, där alla är medarbetare, även 

chefer. 

 



 

 

5. Vad kännetecknar användningen av medarbetarskap på din arbetsplats? 

 

 

6. Hur kan du som chef främja medarbetarskap? 

 

 

7. Upplever du att dina chefer använder sig av medarbetarskap?  

- om ja eller nej, på vilket sätt?  

 

 

ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE 

 
8. Hur upplever du arbetstillfredsställelsen på företaget? 

- När vi säger arbetstillfredsställelse, vad innebär det för dig? 

- Vad skulle du vilja förbättra? 

 

 

9. Hur upplever du att din chef arbetar för att främja god arbetstillfredsställelse för dig? 

- Hur upplever du din relation till din chef  

 

 

10. Hur arbetar du själv som chef för att främja arbetstillfredsställelsen för de medarbetare du 

ansvar för? 

- Hur upplever du din relation till de medarbetare du ansvarar för. 

- Hur viktiga är relationer för dig? 

 

 

11. På vilket sätt kan relationen stärkas mellan dig och medarbetarna du ansvarar för? 

- Respektive mellan dig och din chef? 

 

 

MYNDIGT MEDARBETARSKAP 

 
FÖRTROENDE OCH ÖPPENHET 

 

12. Hur upplever du kommunikationen mellan dig och de medarbetare du ansvarar för 

- Respektive mellan dig och din chef? 

 

 

13. Hur ser kommunikationsflödet ut inom organisationen? 

- Vad tycker du kan förbättras? 

- Om du skulle beskriva vad kommunikation är inom företaget med hjälp av tre ord, 

vilka ord skulle du valt och varför? 

 

 

14. Vad tycker du förtroende och öppenhet innebär för organisationens medarbetare? 

- Vad innebär förtroende för dig? 

- Vad innebär öppenhet för dig? 

-  Hur tycker du att dessa aspekter ter sig på arbetsplatsen? 



 

 

- När en mindre förändring inträffar inom organisationen, vilka får ta del av denna 

information? 

 

 

GEMENSKAP OCH SAMARBETE 

 

15. Hur viktigt upplever du är gemenskap och samarbete mellan dig och din personal? 

- respektive mellan dig och din chef 

- I förhållande till organisationskulturen? 

- Har ni någon uttalad organisationskultur? 

- Utför ni några aktiviteter med företagets medarbetare? 

– Ja, vad är syftet - Nej, varför? 

- Hur stärks gemenskapen på företaget? 

 

 

ENGAGEMANG OCH MENINGSFULLHET 

 

16. Hur främjas engagemang och meningsfullhet mellan dig och din personal? 

 

- Respektive mellan dig och de medarbetare du ansvarar för? 

- Känner du dig motiverad på arbetet? 

- Om ja, vem har bidragit till det?  

- Om nej, vad beror det på? 

- Hur motiverar du din personal? 

- Hur meningsfulla är dina arbetsuppgifter för dig? 

- Hur viktigt är känslan av engagemang och meningsfullhet för dig? 

- Hur engagerad är du? 

- Hur skapar du engagerad personal? 

 

 

ANSVARSTAGANDE OCH INITIATIVFÖRMÅGA 

 

17. Hur ser makt och ansvarsfördelningen ut inom organisationen? 
 

- Vad innebär makt för dig? 

- Vilka ansvarsområden har du blivit tilldelad av din chef? 

- Fördelar du ut något ansvar till din personal? 

– Om ja, hur fördelar du ut och hur mycket ansvar. 

– Om nej, vad är anledningen till det. 

- Påverkar ditt ansvarstagande din arbetstillfredsställelse? 

  - Om ja, på vilket sätt? 

  - Om nej, varför? 

 

 

18. Hur stor frihet ges du att ta egna initiativ och beslut? 

- Hur stor frihet ges de medarbetare du ansvarar för att ta egna initiativ och beslut? 

- Upplever du att personalen tar eget initiativ? 

 

 


