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Förord 
 
Vi har nu snart slutfört vår tre-åriga ekonomiska utbildning på Högskolan i Halmstad och 
denna kandidatuppsats sammanfattar våra kunskaper inom området. Studien är skriven inom 
företagsekonomi med inriktning på ledarskap, detta eftersom samtliga tre författare fann ett 
tidigt intresse för inriktningen.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till samtliga som hjälpt oss med studien. Först och främst vill vi 
tacka våra respondenter på de fyra bankerna som har ställt upp på personliga intervjuer. Dessa 
intervjuer har bidragit till ett intressant empiriskt material som ligger till grund för de 
slutsatser studien resulterat i. Utan er medverkan hade studien inte varit genomförbart.  
 
Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Jenny Ståhl för hennes engagemang och 
driv. Dessutom ska våra opponenter ha ett stort tack för all den respons och feedback vi har 
fått under resans gång. Ett stort tack till er alla som bidragit med hjälpsamma råd som 
utmynnat i en avslutad kandidatuppsats. 
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Abstract 

 
 
Keywords: Personal brand, manager, leadership, bank, charisma, rhetoric, values and 
passion. 
   
Problem formulation: What significance can a personal brand have to the managers in the 
banking sector? 
  
Purpose: The study aims to examine what significance a personal brand can have for 
managers in the banking sector, seen from their and employees perspective.  
 
Methodology: Qualitative research with deductive approach and individual interviews. 
   
Results: The study showed that personal brand has an important role for managers in the 
banking sector. This seen from attracting new customers, attract new employees and to create 
a positive association around the manager.  
 
  
 
 
 



 
 

Sammanfattning 

 
 
Nyckelord: Personligt varumärke, chef, ledarskap, bank, karisma, retorik, värderingar och 
passion. 
 
Problemformulering: Vilken betydelse kan personligt varumärke ha för chefer inom 
banksektorn? 
 
Syfte: Studien syftar till att undersöka vilken betydelse personligt varumärke kan ha för 
chefer inom banksektorn sett ur deras och anställdas perspektiv. 
  
Metod: Kvalitativ forskningsmetod med deduktiv ansats och individuella intervjuer.
  
Resultat: Studien visade att personligt varumärke har en betydelse för chefer inom 
banksektorn. Detta sett utifrån att attrahera nya kunder, locka till sig nya medarbetare och för 
att chefen skall kunna skapa en positiv association kring sig själv.  
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1 INLEDNING 

 
Detta inledningskapitel börjar med en bakgrund kring varumärke och övergår sedan till 
personligt varumärke. Därefter diskuteras det akademiska problemet i vår 
problemdiskussion. Vår problemställning, syfte, avgränsningar och förväntad målgrupp 
presenteras efter problemdiskussionen och slutligen tas de centrala begreppen upp. 

1.1 Problembakgrund 
Varumärken har existerat i flera tusen år, men användes ändå förr på ett liknande sätt som 
varumärken används idag (Robild, 2007; Nilsson, 1999). Hantverkare märkte sina verk med 
initialer eller symboler för att kunna identifiera vem som har tillverkat vad, men också för att 
skilja varorna åt i avseende på kvalitet. Numera förknippas varumärken med produkter, 
tjänster och företag. När namn som SEB eller Nordea dyker upp associerar människor till 
olika tjänster. Människor tillskriver tjänsterna de kvalitéer som de anser att varumärket 
förmedlar (Robild, 2007). Meningen med att skapa ett varumärke är att framkalla kännedom 
samt att knyta positiva värden till varumärket (Werner Runebjörk, 2006). 
 
Inom ämnet varumärke finns en stor mängd teori, trots detta är det svårt att hitta en enhetlig 
och allmänt accepterad definition på begreppet (Grönroos, 2002; Kapferer, 2004; Melin, 
1999). Ett varumärke beskrivs som ett namn eller en logotyp vars mål är att identifiera och 
differentiera ett företags produkter eller tjänster gentemot sina konkurrenter, samt att 
förhindra att andra företag skapar identiska produkter och tjänster (Aaker, 1991). 
 
Det är lika strategiskt för en individ att marknadsföra sig själv via ett personligt varumärke 
som för ett företag att marknadsföra sina produkter och tjänster via företagets varumärke 
(Montoya, 2002). Personligt varumärke är enligt Werner Runebjörk (2006) och Peters (1997) 
ett nytt begrepp. Detta stöds även av Lair, Sullivan och Cheney (2005) som hävdar att Peters 
(1997) satte begreppet personal branding i användning. Personligt varumärke omfattar 
positiva eller negativa associationer som framkommer hos individer när de ser, hör eller 
tänker på ett namn (Werner Runebjörk, 2006). 
  
Det har börjat forskas om personligt varumärke inom olika branscher, exempelvis inom 
sjukvården (Davidhazar, 2007; Sha, Wang, Yuan, 2010). Någon forskning om det personliga 
varumärkets inverkan hos chefer inom banksektorn, har vi dock inte kunnat finna. Sedan 
millennieskiftet har finansiella företag såsom banker, ett oerhört tryck på sig att prestera och 
leverera goda resultat (Ridlehuber, 2002). Detta då kunder är volatila och snabbt kan ändra 
uppfattning och beslut på grund av mediala förstoringar. Det kan medföra förödande 
konsekvenser för banker, vars verksamhet bygger på ett monetärt flöde. Under sådana tider 
blir den personliga kontakten oerhört viktig och därför bör bankpersonalen kommunicera ut 
bankens budskap till kunderna (Ridlehuber, 2002).  
 
Idag är det generellt viktigt att ha ett starkt personligt varumärke och kontrollera de budskap 
varumärket sänder ut (Rampersad, 2008). Genom det personliga varumärket får omgivningen 
reda på individens identitet och vad personen står för i form av uppfattningar, känslor och 
attityder (Rampersad, 2008). Chefer bör se över sitt personliga varumärke och ha vetskap om 
vilket budskap de sänder ut, detta för att veta hur deras anställda uppfattar dem (Ibid.). 
Individer som bygger upp sitt personliga varumärke kan påverka hur de vill uppfattas av 
andra, eftersom de har kontroll över de signaler de vill visa utåt (O´ Brien, 2005; Rampersad, 
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2008). Anledningen till att vissa har ett starkt, andra svagt personligt varumärke är att somliga 
inte använder det strategiskt, konsekvent och effektivt (Rampersad, 2008). 
 
Personligt varumärke är även en av de viktigaste strategierna i dagens karriärsutveckling 
(Arruda, 2011). Det blir allt viktigare att bygga upp ett starkt personligt varumärke för att få 
en framgångsrik karriär samt att uppfattas som professionell, men även för att sticka ut från 
mängden (Rampersad, 2008; Montoya, 2002). Eftersom samhället övergår alltmer från att 
vara ett produktbaserat samhälle till att numera istället vara mer inriktade på tjänster, blir 
förmedlandet av dig själv som individ och det personliga varumärket allt mer betydelsefullt. 
Personligt varumärke blir alltmer essentiellt, inte enbart för individen själv, utan även för 
konsumenterna. Detta eftersom produkterna har ersatts med tjänster som konsumenterna inte 
längre kan granska eller känna på (O´ Brien, 2005). 

1.2 Problemdiskussion 
Det är synnerligen viktigt för en bank att ha ett bra varumärke eftersom det gynnar bankens 
rykte och kampen om kunderna i den finansiella sektorn (Dolbeck, 2003). Bankens centrala 
ideologi bygger på ett finansiellt flöde både in och ut från banken (Ibid. ). När det existerar en 
stor konkurrenskraft på marknaden kan varumärket vara den avgörande faktorn i kundernas 
val av bank (Kirisits, 2008). De anställda inom banken spelar en viktig roll i uppbyggandet av 
företagets varumärke, eftersom de anställda samspelar med kunderna (Arruda, 2011). Därför 
behöver personalen i banken även förstå varumärket, för att därigenom vara mer engagerade 
och motiverade när de visar varumärket dagligen (Ibid.). Företagsmoralen ökar om de 
anställda är stolta och känner samhörighet med varumärket som företaget har byggt upp 
(Nilsson, 2000). Detta leder till en lojalitet inom företaget och själva identifikationen med 
varumärket ökar de anställdas motivation och prestationsförmåga (Nilsson, 2000). De 
anställda är företagets främsta identitetsbärare och därför är det vitalt att hela företagets 
personalstyrka framstår som varumärkesambassadörer (Melin, 1999). Personalstyrkan i 
företaget bör dela företagets värderingar och handlingsätt, detta för att deras beteende ska 
överensstämma med företagets varumärke (Rampersad, 2009).  
 
Eftersom de flesta organisationer är beroende av kompetenta medarbetare blir det allt 
viktigare med personligt varumärke (Rampersad, 2009). Shenkman (2007) förklarar att: ”Ditt 
personliga varumärke är lika viktigt som företagets varumärke” (Shenkman, 2007, s.13, fritt 
översatt).(Vi tog bort corporate branding begreppet.)Detta eftersom människor anses vara mer 
ansvariga än företag och därmed betraktas de som mer tillförlitliga än företag (Rampersad, 
2009). 
 
Bankanställdas utbildningsnivå har blivit tämligen högre jämfört med övriga branscher på den 
svenska arbetsmarknaden (Swedish bankers ‘Association, 2011). Detta främst för att 
bankernas tjänster har blivit mer komplexa och det har lett till att finanssektorn satsat mer på 
kompetensutveckling än andra branscher. Dessutom är kunskap och kundrelationer ytterst 
viktiga element inom finanssektorn för att skapa framgång. Därför ses bankanställda som 
bankens mest betydelsefulla resurs (Swedish bankers ‘Association, 2011).  
 
Bankanställda är självständiga och fria i sitt arbete. De har ett stort eget ansvar eftersom de 
ansvarar för sina egna affärer med kunderna (Larsson & Lundholm, 2010). Chefer inom 
banksektorn utför inte i lika stor utsträckning arbete med kunder, förutom de stora kunderna 
som banken har (Larsson & Lundholm, 2010). Eftersom cheferna inte utför arbetet med 
kunderna i samma utsträckning, behöver de vara tydliga och ge personalen handlingsfrihet i 
arbetet. Yukl (2010) beskriver ledarskap som att leda medarbetarna mot uppsatta mål genom 
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handledning, uppmuntrande och inspiration. Det kan förekomma i det dagliga arbetet såväl 
som på veckomöten, stormöten och kundmöten (Larsson & Lundholm, 2010). För att få 
passionerade medarbetare är det nödvändigt för chefen att visa energi och engagemang i 
arbetet (Jansen Kraemer, 2011). När personalen behöver nå vissa resultat krävs det att chefen 
visar med hjälp av sitt ledarskap, vad medarbetarna behöver åstadkomma men också varför. 
Personalen når lättare de uppsatta målen om de är motiverade och engagerade (Ibid.).  
 
Om en chef har ett starkt personligt varumärke kan det stärka relationen till de anställda 
(Shenkman, 2007). Vidare menar Shenkman (2007) att chefens personliga varumärke är 
betydelsefullt för företaget när de lockar till sig nya medarbetare, men också för att behålla de 
befintliga. Om en chef låtsas stå för något han eller hon egentligen inte står för, medför det att 
medarbetarna känner sig svikna och lämnar företaget. En chefs varumärke bygger på att 
denne är trovärdig i relationen till sin personal. Om trovärdigheten inte upprätthålls kan 
konsekvensen bli att anställda byta arbetsplats och företaget förlorar därmed kompetenta 
medarbetare. Eftersom de anställda kan ifrågasätta sina chefer går det inte att frambringa 
tomma löften och falska påståenden (Shenkman, 2007). Personligt varumärke bör därför 
byggas upp på ett sätt som återspeglar personligheten, värderingarna samt är genuint och äkta 
(Rampersad, 2009). 
 
Det personliga varumärket kommer att undersökas utifrån beståndsdelarna karisma, retorik, 
värderingar och passion. Det finns ett antal egenskaper som Arruda (2009) tar upp och 
beskriver som olika personlighetsdrag hos olika människor.(Vi tog bort brand persona) 
Däribland finns charmörer, evangelister och sanningsenliga personer. Charmörer är en 
personlighetstyp som innefattar sympatiska människor och denna egenskap är aldrig till 
nackdel enligt Arruda (2009). Detta kopplar vi till valet av karisma. En av de viktigaste 
förmågorna en chef bör ha enligt Arruda (2009) är att kunna kommunicera och uttrycka sig 
klart och koncist, därför föll valet även på beståndsdelen retorik. Evangelister är personer som 
utstrålar passion och entusiasm, vilket kan inspirera och smitta av sig till andra människor 
(Arruda, 2009). Personer som är ärliga och uppriktiga gentemot omgivningen framställer 
Arruda (2009) som sanningsenliga personer. Därför vill vi även undersöka vikten av chefens 
värderingar. 

1.3 Problemformulering 
Problembakgrunden och problemdiskussionen har lett oss fram till följande frågeställning: 
 
Vilken betydelse kan personligt varumärke ha för chefer inom banksektorn? 
 

1.4 Syfte 
Studien syftar till att undersöka vilken betydelse personligt varumärke kan ha för chefer inom 
banksektorn sett ur deras och anställdas perspektiv. Personligt varumärke kommer att 
undersökas utifrån fyra faktorer som är beståndsdelar i det personliga varumärket. Dessa är 
karisma, retorik, värderingar och passion. Fokus läggs på att undersöka chefernas användning 
av de fyra faktorerna och därigenom avgöra betydelsen.  

1.5 Avgränsningar 
Studien avgränsas till banksektorn. En vidare fördjupning är till bankkontor i Halmstad 
centrum. Ingen vikt läggs vid bankens storlek eller verksamhet, såsom antal anställda eller 
antal kunder. Studien fokuserar på personligt varumärke hos chefer inom banksektorn 
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oberoende av kön och ålder. Vi kommer att undersöka det personliga varumärkets betydelse 
för chefer inom banksektorn och inte uppbyggnadsprocessen eller self marketing. Det finns en 
mängd olika faktorer inom personligt varumärke som kan undersökas. Några av dem som vi 
valt bort och som Arruda (2009) tar upp är expertis, generositet och optimism. Personligt 
varumärke undersöks utifrån beståndsdelarna karisma, retorik, värderingar och passion, då 
dessa begrepp är återkommande beståndsdelar i det personliga varumärket och skildras bland 
annat av Adlén (2007); Arruda (2009); Kihlström (2006) & Werner Runebjörk (2006). 
 

1.6 Förväntad målgrupp 
Den primära målgruppen är chefer inom banksektorn och övrig bankpersonal. Dessutom kan 
studenter som har uppsatsprocessen framför sig finna nytta med denna studie, antingen för att 
hitta referenser och information eller för att hitta förslag på vidare studier kring personligt 
varumärke. 
 

1.7 Centrala begrepp 
 
Personligt varumärke: en persons namn och de positiva eller negativa associationer som 
uppkommer hos andra när de ser, hör eller tänker på detta namn. Vem är personen, vad gör 
denne och vilka värderingar står personen för (Werner Runebjörk, 2006; Montoya, 2004). 
 
Ledarskap: att en chef påverkar och leder sina anställda genom att visa hur saker och ting 
skall göras, men också uppmuntrar och stödjer sina anställda till att nå företagets 
gemensamma mål (Berggren, Gillström, Gillström, Östling, 2007; Yukl, 2010). 
 
Chef: en person som har en befattning med ett organisatoriskt ansvar och underställd 
personal. Befattningen innebär att chefen skall utöva ledarskap (Axelson & Thylefors, 2005; 
Berggren et al., 2007). 

Retorik: all planerad kommunikation, både verbalt och kroppsligt (Werner Runebjörk, 2006). 

Karisma: en individs personliga utstrålning (NE, 2011a). 

Värderingar: människans grundläggande tankar som omfattar människans bedömning av vad 
som är rätt och fel, bra eller dåligt (Werner Runebjörk, 2006). 

Passion: uppstår då en individ har en mycket stark känsla till något. (NE, 2011b). 
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1.8 Dispositionsmall 
 
Vår dispositionsmall är till för att läsaren ska få en tydligare, överskådlig blick över vad som 
kommer att behandlas i de olika kapitlen. Mallen används inte som någon modell för studiens 
slutsats, utan endast för att visa hur denna studie är uppbyggd. 

Kapitel 1- Inledning 
Syftar till att redogöra för vårt 
ämnesval och varför det är 
intressant att forska kring. Detta 
utmynnar i en forskningsfråga 
och ett syfte. 

Kapitel 2- Teoretisk 
referensram 
Här presenteras studiens 
teoretiska grund, som består 
av teorier kring de fyra 
faktorerna som är det 
personliga varumärket. 
Dessutom presenteras 
personligt varumärke som en 
del i ledarskap. 

Kapitel 6- Slutsats 
Avslutningsvis presenteras 
resultatet av studien, där 
forskningsfrågan besvaras. 
Här presenteras även förslag 
till fortsatt forskning samt 
studiens teoretiska och 
praktiska bidrag. 

Kapitel 5- Analys 
I detta kapitel ställs empiri 
mot empiri, teori mot teori 
samt teori mot empiri. Detta 
för att komma fram till en 
slutsats kring studien. 

Kapitel 3- Metod 
Här beskrivs och motiveras hur 
vi har gått tillväga för att 
genomföra studien. Vi valde 
en kvalitativ metod med 
deduktiv ansats och 
individuella intervjuer.  

Kapitel 4- Empiri 
Här redovisas informationen 
som har inhämtats från våra åtta 
respondenter från fyra olika 
banker. Informationen är 
studiens primärdata. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

 
Kapitlet är uppbyggt enligt följande att personligt varumärke presenteras inledningsvis, 
därefter presenteras de fyra valda faktorerna som är beståndsdelar i det personliga 
varumärket. Dessa är karisma, retorik, värderingar samt passion. Därefter kommer ledarskap 
att presenteras och avslutningsvis sammanfattas den teoretiska referensramen i en 
egenkonstruerad modell.  

2.1 Personligt varumärke 
Personligt varumärke upplevs individuellt, där var och en gör sin egen tolkning och därför är 
det inte något enkelt fenomen att förklara (Montoya, 2002). Personligt varumärke kan 
definieras som namnet på en person och de positiva eller negativa uppfattningar som 
framkommer i samband med namnet (Werner Runebjörk, 2006; Rampersad, 2008). Det 
personliga varumärket kan även beskrivas som; vad en individ står för, värden, förmågor och 
vad individen gör som andra människor associerar med honom eller henne (Montoya, 2002; 
Montoya, 2004). Det går även att se det personliga varumärket som en individs egen logotyp, 
som varje dag visar upp själen, värderingarna och budskapet till omgivningen (Ibid.). Till 
skillnad från ett företags logotyp har en individ inget att gömma sig bakom, eftersom 
individen var dag står och visar upp sin egen logotyp (Adlén, 2007). Chefen är personalens 
föredöme och därför bör chefen bli mer medveten om hur personalen uppfattar honom eller 
henne, detta eftersom chefen ständigt granskas av omgivningen (Robild, 2007). Ett personligt 
varumärke består av tre grundstenar som är identitet, image samt profil. Identitet beskrivs som 
människans grundläggande värderingar samt vem personen är innerst inne. Profilen avspeglar 
hur personen vill vara, vilket kan påverkas genom de signaler som chefen sänder ut. Image 
däremot bestäms utifrån andras uppfattning av chefen. Därför förklarar Robild (2007) att ett 
personligt varumärke bör utvecklas tills identitet, profil och image stämmer överens och visar 
samma bild. 
 
Det personliga varumärket är något som skapas av innehavaren själv, men det är nästintill 
ointressant hur individen uppfattar sig själv. Det är andras uppfattning om personen som blir 
dennes personliga varumärke (O´Brien, 2005). När vi möter en person tolkar vi denne utifrån 
de signaler som personen sänder ut. Dessa kan vara utseende, vad de säger, kroppsspråk, vad 
de gör eller hur de agerar gentemot andra människor (Robild, 2007; Kihlström, 2006; Juhlin, 
1999). Kunnighet är en viktig aspekt som chefen bör ha, detta för att inge ett förtroende till 
sina medarbetare (Rampersad, 2010). Rampersad (2010) förklarar vidare att alla individer har 
ett personligt varumärke, dock är inte samtliga medvetna om det och tar därför inte hand om 
sitt varumärke på ett strategiskt, konsekvent och effektivt sätt. Vidare beskriver Arruda (2003) 
och O’Brien (2005) att då en individ vill förstärka sitt personliga varumärke bör han eller hon 
andas och leva utifrån sitt varumärke, eftersom det bör genomsyra allt som individen gör. 
 
Individer intar olika roller enligt Robild (2007) och för att ha möjlighet att förmedla sin rätta 
roll till medarbetarna, är det viktigt att chefen blir mer medveten om sitt personliga varumärke 
och de signaler som sänds ut i samband med detta. Vikten i detta ligger då chefen skall 
förmedla rätt roll för att inte missuppfattas (Ibid.).  
 
Genom att individen synliggör sina styrkor och ökar medvetenheten hos andra människor, 
uppfattas personen som unik med speciella fördelar (Montoya, 2002). De fyra mest konkreta 
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fördelarna som en individ kan dra nytta av är att det personliga varumärket får individen att 
sticka ut från mängden. Det skapar även kännedom och respekt för individens yrke. Det 
personliga varumärket kommunicerar individens passion till vänner och bekanta samt att det 
skapar ett intresse kring personen och dennes arbete (Montoya, 2002). Genom en allmän igen 
kännedom och publicitet kan det personliga varumärket även få negativa konsekvenser för 
individen. De tre största farorna är personlighetsförändring, skapande av ovänner samt 
negativa effekter på individens privatliv (Ibid.). Personlighetsförändring innebär att individen 
bör vara sig själv och inte inta en annan roll, för då ser andra människor individen som en 
bluff (Montoya, 2002; Rampersad, 2010). Den andra aspekten beskriver individens beteende 
gentemot andra. Individen bör inte uppfattas som kaxig eller falsk, utan istället vara genuin 
och trevlig för att inte skapa sig ovänner (Montoya, 2002). Den tredje effekten belyser 
individens privatliv (Montoya, 2002). Detta sett utifrån två negativa följder som individens 
privatliv kan medföra. Den ena är att individen kan förlora vänner och bekanta genom att 
varumärket tar för mycket tid och för stort fokus läggs på det. Den andra syftar till händelser 
som inträffar i individens privatliv, vilket kan ha en negativ effekt på det personliga 
varumärket (Ibid.). 

2.2 Faktorerna 
Nedan följer de fyra faktorerna i det personliga varumärket som valts ut för att undersöka 
fenomenet. Faktorerna är karisma, retorik, värderingar och passion. Dessa faktorer är enligt 
Kihlström (2006) och Werner Runebjörk (2006) betydande beståndsdelar i det personliga 
varumärket. 

2.2.1 Karisma 

Nationalencyklopedin definierar karisma som den personliga utstrålningen som en individ har 
(NE, 2011a). Den karismatiska utstrålningen associeras med en välvilja som påverkar andra 
människor till att vilja lyssna på en individ (NE, 2011a). Chefens karisma framkommer i 
interaktion med medarbetarna (Kihlström, 2006). Detta eftersom det är omgivningen som 
avgör huruvida en person är karismatisk eller inte, alltså inte individen själv. Karismatiska 
personer upplevs som intressanta och deras personlighet väcker speciella känslor hos andra 
människor, genom deras yttre beteende samt inre glöd (Ibid.). Människor tenderar att följa en 
ledargestalt som har karisma utan att egentligen reflektera över varför de gör det 
(Trachtenberg, 2010). Anställda däremot följer en karismatisk chef även om de inte känner 
chefen, det är en speciell dragningskraft som får personalen att följa en karismatisk chef 
(Ibid.). 
 
Karismatiska personer är skickliga kommunikatörer, då de sänder ut både verbalt och icke 
verbalt de signaler som fångar vår uppmärksamhet (Kihlström, 2006). Utstrålningen bedöms 
utifrån en individs kropp, röst och ansikte. Karismatiska chefer är ofta duktiga på att locka till 
sig och övertala andra människor (Ibid.). Sådana chefer är särskilt lämpade i företag som är 
under uppbyggnad eller behöver förändringar, då chefen behövs för att övertyga och inspirera 
medarbetarna till att prestera bättre. Detta eftersom karismatiska personer har en övertygande 
kraft som är givande för att framhäva fördelarna med förändringen som sker (Ibid.). 
Karismatiska chefer har oftast höga mål och förväntningar på sina anställda, vilket leder till 
att personalen blir engagerad, växer och utvecklas som individer (Babcock-Roberson & 
Strickland, 2010). Chefer som ständigt är karismatiska har en drivkraft som inte grundar sig i 
status, berömmelse eller självbelåtenhet (Kihlström, 2006). Några utmärkande drag hos 
karismatiska personer är medkänsla, omtanke samt att de älskar sig själva och andra 
människor (Ibid.).  
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Karismatiska personer vågar förmedla sina känslor, vilket innebär att de uppfattas som 
levande och uttrycksfulla (Kihlström, 2006). Weber (1987) menar att en chef bör ha karisma 
för att kunna styra. Detta då den personliga utstrålningen hjälper chefen att lättare förmedla 
sitt budskap (Ibid.). Genom en stark personlig utstrålning samt förmedling av chefens yttre, 
skapas trovärdighet och tillit hos de anställda, vilket leder till att de väljer att följa chefen 
(Weber, 1987). Bra chefer agerar inte som andra människor vill att de ska agera, utan finner 
sin egen stil och leder utifrån sin egen personlighet (McHugh, 2009). Chefer som är sig själva 
innehar en naturlig karaktär som hjälper dem att upprätthålla lojalitet med personalen 
(McHugh, 2009). Chefer utan karaktär ofta är kluvna, då de fokuserar mer på personlig 
framgång och hur de uppfattas av personalen. Detta kan medföra att de förlorar sig själva 
under processen (Ibid.).  
 
Müllern och Elofsson (2006) förklarar att chefer i allmänhet upplevs som karismatiska av 
medarbetarna. Weber (1987) menar att karisma är betydelsefullt för chefer, då karisma 
underlättar förmedlingen av de mål och visioner som finns inom företaget. Detta genom att 
chefen på ett lättbegripligt och välformulerat sätt kan framföra ideologin kring företaget och 
vad som bör göras för att visionen skall bli verklighet (Müllern & Elofsson, 2006; Babcock-
Roberson & Strickland, 2010). De anställda är betydelsefulla inom det karismatiska sättet att 
leda, då karismatisk auktoritet utvecklas genom att de anställda accepterar beslut och åtgärder 
utan protester. Det är dock viktigt att chefen motsvarar förväntningarna från medarbetarna, för 
annars försvagas auktoriteten och till slut kan den utebli helt och hållet (Weber, 1987). 
Karisma avgör om chefen är bra eller dålig och denna egenskap är viktig eftersom 
karismatiska chefer fångar personalen med sin närvaro och passion (McHugh, 2009). Denna 
typ av chef känns sympatisk och har stor personlighet, vilket får personalen att känna sig som 
chefens vän. Karismatiska chefer beskrivs som mycket energiska och de ser till både företaget 
och personalens bästa (Ibid.). 

2.2.2 Retorik 

Retorik förklaras som all planerad kommunikation, både verbalt och kroppsligt (Werner 
Runebjörk, 2006). Vidare menar Werner Runebjörk (2006) att retorik innefattar en rad 
aspekter, såsom förmågan att kunna övertyga, skapa förståelse samt framställa en allmän 
kunskap (Ibid.). Retorik står för kunskapen om hur individer på bästa sätt kan övertyga andra 
människor (Ramirez, 2004). Även Hägg (1998) förklarar att retorik står för hur individer kan 
påverka andra människor med hjälp av ord som framförs genom praktisk kunskap, teknik och 
tillämpning. Sanning är inte ett måste inom retorik, utan det viktiga är trovärdigheten bakom 
talet (Ramirez, 2004). 
 
Den ordlösa kommunikationen är lika viktig som den verbala enligt Cederberg (1996), där 
betoning, röstläge och kroppsspråk anses viktigare än själva ordens betydelse som framförs 
(Ibid.). Utifrån rösten kan aspekter såsom kön, ålder, socialt och geografiskt ursprung 
avgöras. Individens beteende framkommer även tydligt utifrån dennes röst, då åhörare kan få 
uppfattningen om att personen som talar är glad, entusiastisk, ledsen eller uttråkad. 
Kroppsspråk är en viktig del inom retorik, vilket omfattar klädsel och kroppshållning, men 
också mimik, ansiktsuttryck och gester (Ibid.).  
 
Dessa aspekter är viktiga att betrakta när chefen ska framföra ett budskap, särskilt när han 
eller hon talar inför en okänd folkmassa (Juhlin, 1999). Detta då den första uppfattningen 
skapas utifrån kroppsspråket. Engagemang och intresse för budskapet som framförs är viktigt, 
då åhörarna avläser talaren utifrån dessa aspekter, vissa medvetet och andra omedvetet 
(Juhlin, 1999). En oengagerad chef avspeglar sig på personalen, då dennes beteende påverkar 
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omgivningen (Juhlin, 1999). Vältalighet syftar till att övertyga eller övertala åhörarna enligt 
Juhlin (1999). Ett annat centralt begrepp inom retorik är trovärdighet, vilket påverkas av de 
yttre faktorerna utseende, klädsel och bakgrund (Cederberg, 1996). 
 
Tre viktiga begrepp som används inom retorik är logos, ethos och pathos (Ramirez, 2004). 
Logos förklaras som vad som faktiskt sägs, det vill säga individens ordval och hur personen 
använder sitt ordförråd. Ethos däremot betyder att talan framkommit av en viss person och att 
dennes talan genomskådar honom eller henne. Inom grekiskan refereras ordet pathos till 
känslor och känslorna används för att bygga upp en relation. En person som utövar pathos 
avslöjar sina åsikter och uppfattningar till motparten som han eller hon talar med (Ramirez, 
2004). Genom skickligt brukande av pathos väcks tankar och åsikter hos den som lyssnar. Att 
väcka ett intresse hos motparten är grunden för att informationen skall nå fram (Ramirez, 
2004). Vikten av ett skickligt brukande av retorik framkommer tydligt, då retorik har en 
påverkan på oss individer att vilja agera, både i det vardagliga livet men också inom företag 
(Müllern & Elofsson 2006). Individer tolkar det framkomna budskapet på olika sätt eftersom 
alla individer har en socialt konstruerad bild av verkligheten, vilket möjliggör olika 
infallsvinklar (Berger & Luckmann, 2003). Retorik är ett komplext verktyg, men används det 
på rätt sätt kan det ge chefen stora fördelar, som att de anställda väljer att följa chefen 
(Müllern & Elofsson 2006). Detta eftersom chefen via sin retorik lyckas övertyga sin personal 
att chefens idéer och lösningar är de bästa och medarbetarna uppfattar chefens förslag som det 
mest givande (Ibid).  
 
I dagens internationaliserade samhälle blir förmågan att uttrycka sig och kommunicera med 
andra allt mer betydelsefullt (Juhlin, 1999). Det blir allt viktigare att individer blir medvetna 
om sin röst och framträdandeteknik för att kunna argumentera för sin sak. Retorik bör vara 
situationsanpassad och ”man bör tala med bönder på bönders vis och med lärda män och 
kvinnor på latin” (Juhlin, 1999, s. 11). 
  
Att kunna lyssna som person vare sig individen är chef eller anställd, är endast till egen 
vinning (Düring, 2000). Individer som avbryter samtal eller inte riktigt lärt sig att visa andra 
människor respekt, får inte på samma sätt den information som skulle ha framkommit vid en 
diskussion. Konsten att kunna lyssna och ta till sig kritik, både positiv och negativ är enbart 
till egen vinning (Düring, 2000). 

2.2.3 Värderingar 

Värderingar är människans grundläggande tankar som omfattar individens bedömning av vad 
som är rätt och fel samt bra eller dåligt (Werner Runebjörk, 2006). Värderingar avspeglar våra 
tankar om omgivningen. Dessutom påverkar värderingar kommunikationen med andra, hur 
individer agerar och på vilket sätt individer uppför sig gentemot andra människor. Eftersom 
individer ofta inte är medvetna om sina värderingar är dessa svårbeskrivliga. Vi människor 
följer inte alltid våra värderingar i praktiken och agerar som vi tänker (Ibid.). Genom en större 
medvetenhet kring värderingarna kan individen bättre följa sitt omdöme (Werner Runebjörk, 
2006). Med detta instämmer O´Brien (2005) som menar att individer sällan i tillräcklig 
utsträckning följer sina värderingar fullt ut. Att värderingar omvandlas till konkret handling är 
ett sätt för chefen att bygga upp en trovärdighet (Werner Runebjörk, 2006; Kouzes & Posner, 
2011). Om chefen inte omvandlar sina värderingar till konkreta handlingar kan chefens 
trovärdighet falla. Detta eftersom förvirring och frustration kan uppstå hos personalen 
eftersom chefen förmedlar ett budskap, men agerar utefter ett annat. Detta kan medföra 
negativa följder i form av minskad effektivitet och produktivitet inom företaget (Werner 
Runebjörk, 2006). En chef kan genom klara och tydliga värderingar inspirera sin personal till 
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att följa honom eller henne. God självkännedom och medvetenhet kring sina värderingar är 
nödvändigt för chefen, för att denne ska kunna leda sina anställda (Kouzes & Posner, 2011). 
Detta instämmer Challener (2010) med, som förklarar att en chef bör förstå sina egna 
grundläggande värderingar och inse vad som driver dem själva, innan de kan ta nästa steg och 
leda sin personal. 
 
Müllern och Elofsson (2006) förklarar att ett företag skapar bättre resultat när de lyckas med 
att emotionellt engagera personalen, eftersom medarbetarna inte enbart kommer till arbetet för 
betalningens skull, utan för att de vill och trivs. Företag bör hitta chefer och anställda som 
delar företagets värderingar och visioner. Därigenom blir individerna mer motiverade till att 
arbeta på arbetsplatsen, då deras värderingar överensstämmer med företagets. Motivationen är 
inte lika stark på en arbetsplats där värderingarna är vitt skilda (Müllern & Elofsson, 2006). 

2.2.4 Passion 

Ökad utstrålning tillskrivs personer som är passionerade, övertygade och drivna. Människor 
som är entusiastiska och visar glöd upplevs som passionerade, vilket leder till att de får stort 
inflytande (Kihlström, 2006). Sukin (2009) förklarar att när en person verkligen brinner för 
något har det även en stor inverkan på andra människor (Ibid.). Detta medför en trivsel som 
visar sig i att personen är passionerad i det som denne gör (Montoya & Vandehey, 2003). 
Vice versa gäller då något inte upplevs som roligt och trivsamt, det framkommer tydligt hos 
individen (Ibid.). Engagemang, entusiasm och djupa positiva eller negativa känslor har en 
tendens att smitta av sig till andra människor (Kihlström, 2006). En människa förmedlar sin 
energi och sitt engagemang via kroppsspråk. Något som görs helhjärtat utstrålas genom 
kropps- och ansiktsuttryck som vi människor tolkar undermedvetet för att kontrollera om 
individen är genuin och äkta. En individ som upplevs som passionerad har en tendens att 
smitta av sig till andra människor och Kihlström (2006) betonar att desto större passion eller 
övertygelse personen har, desto mer påverkas andra människor (Ibid.). Passion beskrivs som 
en slags energi, bestämdhet, övertygelse eller engagemang som individen verkligen brinner 
för (Day, 2004). Day (2004) menar även att passion är en betydelsefull aspekt för att en chef 
skall uppnå ett framgångsrikt ledarskap. 
 
Passion kan delas in i harmonisk och tvångsmässig passion (Ho, Wong och Lee, 2011). 
Harmonisk passion är när en individ gör något som denne älskar självmant, medan 
tvångsmässig passion uppkommer när en individ vill vara överlägsen. Därför behöver denne 
skaffa sig mängder med kunskap. Personer med tvångsmässig passion känner sig skyldiga att 
lära sig mer om sitt område för att behålla sin överlägsenhet. Detta leder oftast till att chefer 
med tvångsmässig passion tar hem arbetsrelaterade uppgifter som de arbetar med hemma. 
Harmoniskt passionerade chefer känner inte skuldkänslor i samma utsträckning som 
tvångsmässiga chefer gör, utan de har en naturlig passion för sitt arbete. De tar inte i lika stor 
utsträckning hem arbetsrelaterade uppgifter, utan de har istället en självvald passion. 
Människor behöver inte enbart ha passion för aktiviteter de utför på fritiden utan kan även ha 
passion för sitt arbete (Ho et al., 2011). Det finns ett positivt samband mellan harmonisk 
passion och arbetsprestation. Människor som har harmonisk passion för sitt arbete får en 
högre kognitiv status, vilket innebär att passionen smittar av sig i arbetet och resultatet blir en 
ökad arbetsprestation (Ibid.).  
 
För att en individ ska uppleva en mer framgångsrik yrkeskarriär gäller det att personen 
upptäcker sin passion och vad som är roligt för just denne. Alla människor har passion för 
något specifikt, det gäller bara att identifiera det (Jansdotter & Borglund, 2006).  Tollgerdt-
Andersson (2010) är inne på samma spår och menar att passion är den viktigaste faktorn för 
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att uppnå framgång i yrkeslivet. Samtidigt är passion en av de mest vitala aspekterna inom 
organisationen för att företaget som helhet ska bli framgångsrikt (Ridlehuber, 2002). En 
passionerad person brinner för vad den gör och genom det kännetecknas framgång (Ibid.). 
Chefer bör agera med insyn och entusiasm, då det är viktigt att de anställda känner att chefen 
är närvarande i arbetet (Luke, 2011). Tollgerdt-Andersson (2010) motsätter sig detta och 
menar att chefen inte nödvändigtvis behöver entusiasmera personalen, men däremot bör 
chefen verkligen brinna för sitt arbete och vara engagerad. För att chefen skall mötas av goda 
prestationer från personalen bör chefen förstå sig på sina anställda (Leary-Joyce, 2010). 
Förståelsen skapas genom att chefen är konsekvent i sitt agerande, att chefen är ärlig samt 
utvecklar relationer till sina medarbetare. Luke (2011) förklarar ett alternativt sätt för att 
skapa goda prestationer från de anställda, då chefen kan genom sin egen passion för arbetet, 
motivera och inspirera sin personal till att höja prestationsförmågan. Dock finns en baksida av 
detta, då brist på passion från chefens sida istället medför att personalen tappar engagemang i 
arbetet och då kan prestationerna utebli helt och hållet (Ibid.). 

2.2.5 Faktorernas påverkan på det Personliga varumärket 

För att kunna kommunicera en individs personliga varumärke bör individen använda sig av 
retorik enligt Werner Runebjörk (2006). Detta stöds även av Robild (2007) som menar att det 
personliga varumärket blir synligt vid kommunikation med människor. Personligt varumärke 
har sin grund i retorik, detta eftersom individer använder sig av retorik för att påverka andra, 
men också för att skapa förståelse kring sina värderingar (Werner Runebjörk, 2006). 
Personligt varumärke bör upprätthållas på ett sätt som avspeglar individens egna värderingar. 
Detta för att ståndpunkter, värderingar och viktigast av allt, de själva ska förmedlas på ett 
ärligt sätt (O´Brien, 2005; Rampersad, 2009). Detta stöds även av Robild (2007) som menar 
att personligt varumärke bör innehålla individens kärnvärden och dessa kärnvärden bör 
sammanfatta vad en individ står för, både yrkesmässigt och privat (Werner Runebjörk, 2006). 

 
Gad och Rosencreutz (2002) förklarar att karisma har en betydande roll för det personliga 
varumärket, detta eftersom individen via sin personliga utstrålning påverkar sin omgivning 
och därigenom lättare får fram sitt budskap. Adlén (2007) betonar att passion behövs både för 
att bygga upp och bibehålla ett personligt varumärke, eftersom en oäkta passion märks av 
andra människor. Individer bör också vara sig själva och inte kopiera andra människor 
(Adlén, 2007). Detta menar även Sandin och Frykman (2010) som förklarar att genom att 
kopiera en annan människa, skapas inget personligt varumärke, utan endast en image och 
denna yta genomskådas lätt av andra människor. 

2.3 Ledarskap 
Ledarskap behövs i alla organisationer, då individer tenderar att följa en viss auktoritet 
(Montoya, 2002). En av de viktigaste aspekterna för ett bra ledarskap är självkännedom, där 
individen själv har kännedom om hur denne agerar och reagerar i olika situationer (Berggren, 
et al, 2007). Robild (2007) förklarar att när chefer byter arbetsplats förändras deras roll och 
egenskapen att vara en god lyssnare, blir då viktigare än chefens fackkunskaper. Genom att 
chefen intar en lyssnande ställning får denne en bättre förståelse för medarbetarnas 
arbetssituation (Robild, 2007). 
 
Ulrich och Smallwood (2008) beskriver att bra ledarskap skapas utifrån fem aspekter. Den 
första aspekten kallas för strateg och förklarar att chefen bör kunna känna av framtiden och 
positionera företaget för att säkerställa framgång. Aspekt två är verkställare och innebär att 
chefen bör leverera positiva resultat och skapa förändringar som öppnar för nya möjligheter i 
företaget. Den tredje är talangansvarig, vilket innebär att chefen bör kunna ta tillvara på 
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personalens kompetens genom att motivera, engagera och kommunicera tydligt med dem. 
Aspekt fyra kallas utvecklare av humankapital och menas att chefen aktivt bör arbeta med att 
utveckla nästkommande talanger inom företaget genom planering och genom att delegera rätt 
uppgifter till rätt personer. Den sista aspekten är personlig utveckling, där chefen bör visa en 
förmåga att lära sig ny kunskap, agera med både social och emotionell intelligens samt våga 
fatta besvärliga beslut (Ulrich & Smallwood, 2008). Det är även centralt att chefen är 
förtroendeingivande. Chefen bör ha minst en av aspekterna som sin styrka, men samtidigt visa 
kunskap kring alla fem för att kunna bedriva ett gynnsamt ledarskap (Ibid.). 

2.3.1 LEAD-Modellen 

 
För att fastställa vilken ledarstil en viss chef använder sig av, kan LEAD-modellen vara till 
god hjälp. LEAD-modellen bygger på fyra olika ledarstilar och dessa är lyssna, entusiasmera, 
argumentera och dirigera (Berggren et al, 2007). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Berggren et al., 2007. Sid. 25-26, fritt rekonstruerad). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lyssna-stilen innebär att chefen aktivt lyssnar på de anställdas åsikter och idéer 
oavsett om åsikterna stämmer överens eller inte med deras egen uppfattning. Chefen 
uppmuntrar även sina anställda till att komma med egna idéer och lösningar. 
Dessutom har chefen lätt för att delegera ut ansvar och arbetsuppgifter till sina 
anställda (Berggren et al., 2007). 

Entusiasmera-stilen syftar till att chefen motiverar sin personal genom sitt sätt att 
beskriva mål, visioner och nya möjligheter. Chefen arbetar även med att skapa en 
stark laganda inom företaget och visar med sitt kroppsspråk både passion och 
entusiasm för arbetet (Berggren et al., 2007). 

Argumentera-stilen beskrivs som att chefen lägger fram och tydligt motiverar sina 
idéer och förändringar baserat på trovärdig fakta och statistik. Utifall att chefen möts 
av motstånd från de anställda argumenterar gärna chefen för sin sak, men lyssnar 
även noga på vad motparten har för argument (Berggren et al., 2007). 
 

Dirigera-stilen innebär att chefen är tydlig med att förklara för sina anställda när de 
gjort rätt eller fel. Chefen motiverar de anställda genom olika belöningar, men sätter 
samtidigt press på personalen för att de ska göra som chefen vill (Berggren et al., 
2007). 
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2.3.2 Beslutsmodell 

 
Autokratisk                  Konsulterande                  Medbestämmande                  Delegerande
     
 
 
 
Inget inflytande                  Högt inflytande 
Från anställda                  från anställda. 
 
(Yukl, 2010. Sid.134, fritt rekonstruerad). 
 
Modellen visar i vilken utsträckning de anställda är delaktiga i beslutsfattandet. Modellen 
bygger på fyra olika typer av beteende hos chefen och dessa är autokratisk, konsulterande, 
medbestämmande och delegerande (Yukl, 2010). Autokratiskt beslutsfattande innebär att 
chefen fattar besluten själv och de anställda har ingen möjlighet att påverka eller komma med 
egna förslag. De anställda är alltså inte delaktiga i beslutsprocessen (Ibid.). Konsulterande 
beslutsfattande bygger på att chefen samtalar med personalen om deras åsikter och idéer. 
Därefter överväger chefen den respons han eller hon har fått från medarbetarna. Utifrån 
responsen tar chefen sedan ett beslut (Ibid.). Medbestämmande beslutsfattande innebär att 
chefen och de anställda diskuterar problemet tillsammans och försöker komma fram till en 
gemensam lösning. Chefen och de anställda har därmed lika stort inflytande på beslutet. 
Delegerande beslutsfattande syftar till att chefen ger anställda eller arbetsgrupper inom 
företaget befogenheten att själva fatta beslut. Även kallat frihet under ansvar. Dock måste 
personalen i vissa fall rådfråga chefen innan ett beslut fattas (Yukl, 2010). 

2.3.3 Personligt varumärke som en del i ledarskap 

En chefs personliga varumärke speglar ungefär hälften av företagets rykte. De anställdas 
lojalitet till företaget påverkas av chefens personliga varumärke (Lam, 2003). Det är därför av 
stor vikt att chefen är medveten om hur han eller hon uppfattas och att chefen försöker att 
styra detta till egen fördel (Lam, 2003). Chefen kan eliminera osäkerhet hos personalen 
genom att kommunicera det personliga varumärket på ett tydligt sätt. Detta ger personalen en 
klarhet i vad chefen står för (Montoya, 2002). Det är därför viktigt för en chef att bygga upp 
ett personligt varumärke för att kunna leda på arbetsplatsen (Montoya, 2002; Robild, 2007). 
En chef bör vara medveten om både sitt privata och professionella agerande, då en chef 
uppmärksammas av många individer (Robild, 2007). Även Gad och Rosencreutz (2002) 
påpekar att det är viktigt för en chef att känna sig själv. De anser att medmänsklighet är en 
central faktor i ledarskap och för ett starkt personligt varumärke. Chefer som använder sitt 
personliga varumärke i ledarskapet underlättar kommunikationsprocessen internt, eftersom 
medarbetarna känner till och vet vad chefens personliga varumärke förmedlar (Werner 
Runebjörk, 2006). Skulle inte chefen agera utefter sina värderingar finns en risk att de 
anställda blir förvirrade och frustrerade, vilket leder till negativa konsekvenser för ledarskapet 
(Ibid.).  
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2.4 Sammanfattande modell 
 

                                
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Egenkonstruerade modell). 
 
 
Vår egenkonstruerade modell syftar till att sammanfatta den teoretiska referensramen. 
Ledarskap är en aspekt i studien då chefer utövar ledarskap i interaktion med sina 
medarbetare. Den stora cirkeln symboliserar därför ledarskapet, vilket genomsyrar allt chefen 
gör. Eftersom det personliga varumärket är den centrala delen i studien, symboliseras det av 
en centralt placerad stjärna. Våra fyra framtagna faktorer: karisma, retorik, värderingar och 
passion är beståndsdelar i det personliga varumärket. Därför placerade vi dessa fyra begrepp i 
direkt anslutning till det personliga varumärket. Både personligt varumärke och de fyra 
faktorerna används i ledarskapet. 
 
 

 LEDARSKAP

KARISMA

RETORIK 

VÄRDERINGAR

PASSION 
PERSONLIGT 
VARUMÄRKE 
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3 METOD 

 
I metodkapitlet kommer tillvägagångssättet för studien att beskrivas. Där de olika stegen för 
datainsamling redogörs. Vårt val av forskningsmetod, analysmetod och urvalsprocessen för 
intervjuerna samt studiens validitet och reliabilitet, kommer att diskuteras under kapitlets 
gång. 

3.1 Forskningsansats 
Vi har i denna studie valt att använda en kvalitativ forskningsansats, då det enligt Jacobsen 
(2002) passar bra när själva fenomenet är relativt nytt. Men också för att ha en möjlighet till 
att samla in stora mängder information om ett fåtal enheter. Resultatet ger en beskrivande bild 
av själva fenomenet samt en kunskap som är djupare än om vi hade använt en kvantitativ 
metod. Den kvantitativa forskningsansatsen uppträder ofta i form av frågeformulär med givna 
svarsalternativ och resultatet baseras på siffror och inte ord (Jacobsen, 2002; Kvale, 1997). 
Skälet till att vi inte använder den kvantitativa metoden är att den inte är lika djupgående som 
den kvalitativa metoden. Den största skillnaden som Kvale (1997) tar upp är att 
svarsalternativen i de båda fall ger svar på frågan, dock utesluts en mer djupgående analys 
kring frågan i den kvantitativa, då respondenten enbart tagit ställning i form av en gradvis 
skiftande skala (Kvale, 1997). För vår studie behövdes mer beskrivande och mer utförliga 
svar med ord och därför valde vi den kvalitativa forskningsansatsen, vilket enligt Jacobsen 
(2002) ger en hög intern giltighet. Vi bedömde att vi skulle få bättre och djupare information 
med denna metod då vårt syfte var att undersöka vilken betydelse personligt varumärke kan 
ha för chefer inom banksektorn i Halmstad och därför generaliserade vi inte resultatet. Vi 
valde att genomföra studien intensivt där vi kunde välja mellan fallstudier och små-N-studier. 
Fallstudier går ut på att undersöka ett visst fenomen på en specifik arbetsplats eller kontext. 
Små-N-studier syftar istället till att studera ett fåtal enheter på ett mer djupgående sätt 
(Jacobsen, 2002). Vi valde små-N-studier för att få fler synvinklar från olika bankkontor. 
Enligt Jacobsen (2002) är små-N-studier rätt val när fokus hamnar på fenomenet och inte på 
en speciell kontext. Detta var precis den syn vi hade eftersom vi ville ha en omfångsrik 
beskrivning av fenomenet. 

3.2 Val av ansats 
Författaren kan välja om studien skall skrivas med en induktiv, deduktiv eller abduktiv ansats 
(Jacobsen, 2002). Den induktiva ansatsen innebär att författaren utgår från tidigare empirisk 
forskning och arbetar sig successivt vidare till teorin (Jacobsen, 2002). Den deduktiva 
ansatsen är raka motsatsen, där författaren samlar in teori om ämnet och därefter utformar en 
empirisk undersökning kring ämnet (Ibid.). Vi valde den deduktiva ansatsen eftersom relevant 
teori kan förbises om författaren endast söker efter den information som stämmer bäst överens 
med empirin vid en induktiv ansats (Jacobsen, 2002). Den abduktiva ansatsen syftar till att 
empirin ständigt artar sig och författaren har under hela processens gång möjlighet att rätta till 
och förfina teorin (Alvesson & Sköldberg, 1994). Den abduktiva ansatsen valdes bort 
eftersom vi ville testa vår teori gentemot verkligheten. Eftersom vi inte var tillräckligt insatta i 
ämnet behövde vi förkunskaper för att genomföra studien. Därför skapade vi en teoretisk 
grund för att kunna utforma två intervjuguider som låg till grund för våra intervjuer. 
Konsekvensen av detta kan bli att vi endast undersöker det vi finner relevant och därigenom 
finns en risk att vi missar annan eventuell relevant information. Dock föll vårt val ändå på den 
deduktiva, eftersom en induktiv ansats innebär att fenomenet undersöks med ett helt öppet 
sinne och inga förväntningar (Jacobsen, 2002). Detta är svårt eftersom de flesta människor 
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präglas av en viss social konstruktion som innefattar vissa förväntningar om hur verkligheten 
ser ut (Berger & Luckmann, 2003). 

3.3 Datainsamlingsmetod 
Bland de viktigaste och ett av de första stegen som en författare bör ta hänsyn till innan denne 
skriver sitt verk, är hur datainsamlingsmetoden skall gå till (Jacobsen, 2002). Vi använde två 
metoder för att samla in data och dessa var primär- och sekundärdata. Primärdata är 
information som författaren själv samlar in via intervjuer, frågeformulär eller observationer. 
Detta innebär att informationen samlas in för första gången och klassas därför som en 
förstahandskälla (Jacobsen, 2002; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008). Sekundärdata är 
istället att författaren tar del av och tolkar redan befintlig information som andra författare har 
samlat in. Detta finns i form av litteratur, vetenskapliga artiklar eller andra tryckta texter, 
såsom tidskrifter. Jacobsen (2002) förklarar att problem kan uppstå om författaren bara 
använder den ena typen av data och därför rekommenderas en tillämpning av båda. Detta 
eftersom resultatet som författaren kommer fram till måste kunna styrkas och då är det 
optimala tillvägagångssättet att kombinera både primär- och sekundärdata (Ibid.). Eftersom vi 
använde en deduktiv ansats för studien krävdes det att vi först samlade in teori, alltså 
sekundärdata som vi tolkade och sammanställde i vår teoretiska referensram. Därefter 
genomförde vi insamling av primärdata via individuella intervjuer. Individuella intervjuer 
valdes eftersom det är lämpligt att använda när författaren vill undersöka respondenternas syn, 
uppfattning eller reflektion kring ett visst fenomen (Kvale, 1997). Genom individuella 
intervjuer underlättas analysen av primärdata eftersom en personlig kontakt skapas med 
respondenterna. Detta är inte möjligt i samma utsträckning om författaren använder 
frågeformulär eller observationer (Jacobsen, 2002). Genom en kombinerad användning av 
både primär- och sekundärdata får undersökningen högre trovärdighet. Detta eftersom olika 
data kan stödja varandra och därigenom styrka undersökningens resultat (Ibid.).  

3.4 Litteratursökning 
Enligt Backman (1998) innebär litteraturgranskning att finna brister inom tidigare forskning 
och utifrån det skapa en adekvat frågeställning. Vi har utgått från just Backmans (1998) 
definition om litteraturgranskning och därigenom sökt litteratur och vetenskapliga artiklar, för 
att få en bredare kunskap kring ämnet. Vi har även granskat områden som varumärke, self 
marketing, ledarskap, karisma, retorik, värderingar samt passion. Samtliga områden bortsett 
från varumärke och self marketing låg till grund för utformningen av frågeguiderna, som mot 
slutet av undersökningen skulle ge oss svar på vår problemformulering och därmed uppfylla 
syftet med vår studie. 
 
Eftersom personligt varumärke är ett relativt nytt begrepp (Peters, 1997; Werner Runebjörk, 
2006) utgick vi ifrån marknadsföringen, där begrepp som varumärke definieras och förklaras. 
Sökandet efter litteratur och vetenskapliga artiklar gjordes genom Högskolan i Halmstads 
bibliotekshemsida och vi använde oss av databaserna Hulda, Diva, ABI/Inform, Emerald, 
Google Schoolar, JSTOR, Sage Journals Online och Wiley Blackwell. Sökord som använts 
för att hitta information var personligt varumärke, personal brand, self marketing, varumärke, 
ledarskap, karisma, retorik, värderingar samt passion. Samtliga begrepp söktes på både 
svenska och engelska. Vi använde även andra uppsatsers referenslistor och litteratur för att 
hitta godtagen information och därigenom fick vi vad Kvale (1997) benämner som 
snöbollseffekten. Vissa av våra sökord har även kombinerats för att utvidga sökningarna och 
några av de mer lyckade kombinationerna var charisma and leadership samt passion and 
leadership. Konsekvensen av att söka information fritt via Internet är att författaren ofta får 
oerhört många träffar på sina sökord. Därför är det viktigt att kritiskt granska informationen 
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för att få reda på om källan är trovärdig och tillförlitlig (Jacobsen, 2002). Vi har tagit hänsyn 
till detta och därmed försökt att läsa oss till och avgöra vilka artiklar och tidskrifter som är 
trovärdiga. Dessutom har vi i vissa fall dubbel refererat för att stärka trovärdigheten i studien.       
 
Begreppet personligt varumärke är relativt nytt i Sverige. Det tar långt tid från att det händer 
något tills dess att forskare börjar undersöka och dokumentera det (Repstad, 1993). Eftersom 
vi valde att skriva om personligt varumärke hos chefer inom banksektorn avsmalnades 
informationssökningen ytterligare. Vi har därför haft svårt att finna relevanta vetenskapliga 
artiklar som överensstämmer med vårt syfte. Mycket av den information som vi tog del av 
handlar om personligt varumärke hos människor allmänt, vilket vi analogt använt även för 
chefer. Dessutom ville vi framhålla att de vetenskapliga artiklar vi använt oss av är skrivna 
utomlands. Vi hade svårt att finna vetenskapliga artiklar på svenska och därför använde vi de 
engelska, då vi bedömde att de var användbara även för vår studie. Vi har även fått fjärrlåna 
vissa böcker och artiklar som inte varit tillgängliga på vare sig stadsbiblioteket eller 
Högskolan i Halmstads eget bibliotek. En aspekt som vi vill framhålla är att merparten av de 
vetenskapliga artiklarna och litteraturen som vi tagit del av, endast belyser det positiva 
aspekterna med personligt varumärke. Det har varit oerhört svårt att finna stöd för de negativa 
aspekterna av fenomenet. Författare lägger ofta in egna personliga värderingar i sina skrifter, 
angående vad som är positivt eller negativt (Repstad, 1993). Därför hade vi detta i åtanke. 
 
Vi har insett att det hade kunnat vara till fördel om vi hade haft fler vetenskapliga artiklar i 
studien, detta för att stärka trovärdigheten. Vi upptäckte att mycket information kring bland 
annat retorik och karisma kommer från äldre verk. Dock valdes ändå vissa av dessa äldre 
källor eftersom många av dem är återkommande i aktuella författares verk. Dessutom ansåg vi 
att informationen stämde bra överens med syftet för vår studie. Vetenskapliga artiklar kring 
personligt varumärke var svåra att finna och några av de mer refererade, skrivna av bland 
annat William Arruda och Peter Montoya, fanns inte tillgängliga för oss. Därför använde vi 
oss av svensk litteratur som komplement. Vi gjorde detta val eftersom vi ansåg att den 
svenska litteraturen var relevant för vår studie och dessutom fann vi att många svenska 
författare också hänvisade till samma litteratur. Urvalskriterierna för litteraturen vi använt var 
att informationen skulle vara relativt aktuell, i stor utsträckning refererad av andra författare 
samt överensstämmande med vårt syfte. Nu i efterhand kan vi konstatera att merparten av 
våra källor är skrivna på 2000-talet, vilket är godtagbart för studien. Dessutom är många av 
källorna relativt representerade i andra författares verk.       

3.5 Urvalsmetod för företag och intervjupersoner 
Kvalitativa intervjuer går ut på att undersöka ett unikt fenomen och kan därför enligt Jacobsen 
(2002) inte generaliseras. Vårt urval baserades på att undersöka vilken betydelse personligt 
varumärke kan ha för chefer inom banksektorn sett ur deras och anställdas perspektiv. 
Eftersom vi inte ville generalisera resultatet från studien hade vi godtyckligt urval, 
bekvämlighetsurval och självurval att välja bland (Jacobsen, 2002). Godtyckligt urval går ut 
på att författaren väljer ut respondenter som är bäst lämpade för studien. Eftersom vi inte var 
bekanta med chefer inom banksektorn var det svårt att göra detta urval. Självurvalets typiska 
drag är att respondenterna själva utser den bäst lämpade. Detta kan leda till systematiska 
snedheter, där de individerna med starkast uppfattning ställer upp (Jacobsen, 2002). Eftersom 
vi granskade betydelsen av personligt varumärke ville vi inte enbart ha de personer med 
starkast uppfattning, utan ett mer slumpartat urval. Den återstående metoden är 
bekvämlighetsurval och det är den minst kostnads- och tidskrävande metoden. Innebörden är 
att författaren väljer ut de respondenter som är lättast att få tag på (Jacobsen, 2002). Det är 
anledningen till att vi valde att genomföra studien hos banker centralt belägna i Halmstad. Vi 
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valde även att ha lika många chefer som anställda. Alltså en chef och en anställd som 
representant från varje bank. Konsekvensen av detta blev att vi fick mer material att analysera 
samt att tidsåtgången för intervjuerna blev större, men denna strategi valdes för att säkerställa 
att cheferna uppfattas som de själva beskriver sig. Detta för att stärka trovärdigheten i studien. 
 
Våra åtta respondenter hämtades från bank A, bank B, bank C, och bank D. Valet av dessa 
banker gjordes eftersom alla fyra snabbt gav positiv respons och klartecken till medverkan i 
studien. Respondenter som är samarbetsvilliga och välmotiverade är önskade att intervjua, 
samtidigt ska de vara talföra och kunniga inom ämnet (Kvale, 1997). Samarbetsvilliga och 
välmotiverade respondenter uppfattas även som ärliga och konsekventa och ger information 
som sammanhängande berättelser (Ibid.). Vi tog hänsyn till detta när vi valde ut våra 
respondenter, då vi personligen pratade med bankerna om vilka respondenter som ville ställa 
upp på intervju samt vilka som har kännedom kring ämnet. Detta för att vi skulle få en mer 
informationsrik empiri. Ju fler intervjuer som genomförs desto mer vetenskaplig blir studien 
(Kvale, 1997). Intervjuernas kvalité är dock viktigare än antalet intervjuer (Ibid.). På grund av 
tidsbrist valde vi att inte intervjua vissa av Halmstads banker. Skälet till själva bristen på tid 
grundade sig i att varje intervju som vi genomförde tog över en timme, vilket vi inte hade 
förväntat oss. Dessutom gav ovanstående valda banker snabbt klartecken till medverkan och 
tid och plats bestämdes nästan omgående. Detta var en fördel för oss. Många författare 
underskattar tiden för renskrivning och analys (Kvale, 1997). Valet av de fyra cheferna utgår 
ifrån att vi inte enbart ville ha högste chefen inom respektive bank, utan en spridning mellan 
chefspositionerna och därför föll valet på en bankchef, en kontorschef och två 
privatmarknadschefer. Bland cheferna blev det en spridning avseende kön och ålder, då tre av 
cheferna är kvinnor och en är man. Dessutom är cheferna i olika åldrar som omfattar ett spann 
på 27-46 år. Detta gav oss ett bredare perspektiv på svaren från intervjuerna. Dock lades ingen 
vikt vid jämförelse mellan kön eller ålder. 
 
De anställda från varje bank valde vi inte själva, utan respektive chef handplockade en 
anställd som de ansåg var mest lämpad för att bidra till genomförandet av vår studie. Fördelen 
med detta är att cheferna valde ut anställda som på ett tydligt sätt kunde redogöra för sina svar 
i intervjuerna. Dock var vi medvetna om att risken fanns som Jacobsen (2002) diskuterar att 
vi inte kommer åt den korrekta informationen. Exempelvis att den anställde tar chefens parti 
eller att svaren från båda överensstämmer systematiskt. Vi var medvetna om denna nackdel 
men tyckte ändå att fördelen vägde över, då risken med att välja ut anställda själv kan 
utmynna i att respondenten faktiskt inte kan redogöra för sina svar på ett tydligt sätt. Då 
tappar studien reliabilitet och ger oss därför inte tillförlitlig information (Jacobsen, 2002). Det 
är viktigt att respondenten har närhet till ämnet som undersöks (Ibid.). Därför var det en fördel 
att chefen valde ut den anställde, eftersom vi inte hade vetskap om vilka inom banken som är 
kunniga kring ämnet. Författaren ska intervjua tillräckligt många respondenter för att 
problemformuleringen skall kunna besvaras (Kvale, 1997). Undersökningar med ett fåtal 
respondenter resulterar i att det blir svårt att generalisera eller testa hypoteser. Om 
undersökningen däremot involverar många respondenter blir det svårare för författaren att 
göra djupgående analyser av dem (Ibid.). På grund av detta valde vi att endast intervjua åtta 
respondenter. Urvalsmetoden för de anställda baserades på ett bekvämlighetsurval eftersom vi 
lät cheferna välja ut anställda själva. Vi hade heller inget direkt urvalskriterie för de anställda, 
förutom att de skulle ha närhet till den intervjuade chefen. Konsekvensen av detta kan bli att 
trovärdigheten faller något eftersom vi inte kunde säkerställa att de anställda som medverkat i 
studien är de mest lämpade. Dock användes de anställdas svar mest som stöd för att styrka 
chefernas åsikter, vilket i sin tur höjde trovärdigheten i studien. Detta eftersom data som stöds 
av andra data ökar undersökningens trovärdighet (Jacobsen, 2002).  
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3.6 Den individuella intervjun  
Våra primärdata insamlades med hjälp av individuella intervjuer. Det är lämpligt att tillämpa 
individuella intervjuer när författaren vill undersöka individers syn, uppfattning samt deras 
reflektion kring sin livsvärld. Utöver den information som framkommer genom intervjun får 
författaren även tillgång till respondentens tonläge, uttryck, gester samt kroppsspråk (Kvale, 
1997). Detta menar även Jacobsen (2002) som förklarar att öppna individuella intervjuer är att 
föredra då respondentantalet är relativt litet och författaren är intresserad av att belysa 
respondentens uppfattning kring ett visst fenomen. För vår studie passade individuella 
intervjuer bra, då vi ville framhäva respondenternas syn, uppfattning och åsikt kring 
personligt varumärke, de fyra faktorerna samt ledarskap i banken. Tonfall, ansikts- och 
kroppsuttryck hos respondenterna var betydelsefulla indikatorer för oss att avläsa, eftersom 
studien behandlar personligt varumärke och då är det viktigt att vi som intervjuare uppfattar 
respondenterna som de själva beskriver sig. Trovärdigheten i studien stärks genom att 
intervjuerna genomfördes personligen och inte via telefon (Jacobsen, 2002). 
 
En intervju genomförs som en dialog där meningen är att utbyta information. Därför bör 
intervjuaren skapa en god kontakt med respondenterna, där de känner trygghet och vågar 
uttrycka sina åsikter, upplevelser och känslor (Kvale, 1997). Vi ville att intervjuerna skulle 
kännas som öppna samtal för att respondenterna skulle känna sig bekväma och därigenom 
öppna sig och vara ärliga mot oss. Författaren kan välja hur strukturerad intervjun skall vara. 
Fördelarna med öppna kvalitativa intervjuer är öppenhet och flexibilitet eftersom de inte är 
standardiserade (Ibid.). Andra fördelar med icke standardiserade intervjuer är att författaren 
kan utveckla sin kunskap. Däremot är strukturerade intervjuer sådana där intervjuaren följer 
standardfrågor. Vi valde en blandning av öppen och strukturerad intervju, vilket Kvale (1997) 
benämner som semistrukturerad. Fördelen med en semistrukturerad intervju är att författaren 
på förhand bestämmer teman och relevanta frågor, som i efterhand kan justeras till vad 
respondenterna berättar. Med en sådan intervju ges det tillfälle till att även ställa följdfrågor 
kring ämnet som diskuteras (Kvale, 1997). Då vi inte på förhand kunde veta vilken 
uppfattning och vilka tankar respondenterna hade kring faktorerna, personligt varumärke och 
ledarskap, valde vi en semistrukturerad intervju. Vårt intervjuupplägg gav oss en möjlighet att 
ställa följdfrågor beroende på respondenternas svar. Detta är positivt för att kunna följa upp 
svaren. Vi har dock inte ställt exakt samma följdfrågor till alla åtta respondenter eftersom 
svaren har skiljt sig på grundfrågorna.  

3.6.1 Intervjuguide 

En intervjuguide utvecklas för att strukturera ämnen och frågor som intervjuaren avser att ta 
upp under intervjun samt ordningsföljden på dessa. Den semistrukturerade intervjuguiden 
består av kategorier och frågor som bör besvaras, men även andra följdfrågor kan tillkomma. 
Våra intervjuguider utvecklades utifrån vår teoretiska referensram och har sin grund i 
ledarskap, personligt varumärke samt de fyra faktorerna karisma, retorik, värderingar och 
passion. Intervjuguidens utformning bestäms utifrån strukturen på intervjun (Kvale, 1997). Vi 
valde en semistrukturerad intervjuguide eftersom vårt ämne var relativt nytt och på förhand 
hade vi svårt att bestämma exakta frågor som skulle ställas vid intervjun. Detta gav oss frihet 
att kunna utveckla och ställa nya, spontana frågor under intervjun, beroende på hur intervjun 
utvecklades. Vi gjorde två intervjuguider, en till cheferna och en till de anställda för att få 
båda sidornas perspektiv. Konsekvensen blev att vi fick fler infallsvinklar på fenomenet, 
vilket stärkte tillförlitligheten i slutsatserna.  
 
Samma intervjuguider användes under hela intervjuprocessen. Intervjufrågor bör vara korta 
och koncist utformade (Kvale, 1997). Det svåra är att veta vad som behöver frågas, varför 
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frågan ska ställas samt hur frågan ska formuleras (Ibid.). Därför gick vi igenom vad vi ville få 
svar på innan vi utvecklade intervjuguiderna, detta för att lättare kunna utveckla relevanta 
frågor. Våra intervjuguider bestod av 24 frågor till cheferna och 16 frågor till de anställda. 
Eftersom målet var att få djupgående och uttömmande svar på frågorna, valde vi att ställa ett 
fåtal frågor inom varje område. Vi ställde även följdfrågor under intervjuns gång, då vissa av 
respondenternas svar behövde utvecklas ytterligare. I efterhand upptäckte vi att det fanns 
frågor som behövde utvecklas och vi fick även nya insikter, vilket fick till följd att vi skickade 
ett par nya frågor till respondenterna. Detta för att säkerställa att vi fått med allt och uppfattat 
all information korrekt. Konsekvensen blev att risken för feltolkning blev mindre, då 
respondenterna fick möjlighet att gå igenom informationen de lämnat. Genom att vi skickade 
ut det transkriberade materialet till samtliga respondenter fick de en möjlighet att antingen 
komplettera eller redigera texten. Vissa respondenter utökade texten och gav oss ytterligare 
information, vilket uppskattades. Vid ett tillfälle hade vi misstolkat innebörden av ett svar och 
detta löstes genom att respondenten tog kontakt med oss och förklarade hur denne egentligen 
menade. Genom detta tillvägagångssätt har vi säkerställt att informationen är representativ 
från respondenternas sida och därigenom godkänd att publicera i studien.  Detta skapade en 
trygghet för båda parter. Ja och nej frågor leder inte till uttömmande svar (Kvale, 1997), men i 
vissa fall ville vi ställa ja-och-nej frågor för att senare kunna ställa relevanta följdfrågor och 
därigenom få mer utvecklade svar. 

3.6.2 Operationalisering 

Vår studie omfattar åtta respondenter. Ett fåtal respondenter kan leda till att resultatet inte blir 
tillförlitligt (Jacobsen, 2002). Eftersom vi undersökte ett relativt nytt fenomen var det viktigt 
att våra respondenter visste vad personligt varumärke är och begreppets innebörd. Detta för 
att undvika missförstånd och att respondenterna delger oss information som inte är användbar. 
Utifrån detta skapade vi två intervjuguider med grundläggande frågor. Det är viktigt att 
verkligen mäta det som skall mätas för att resultatet ska bli tillförlitligt och detta kallas för 
operationalisering (Jacobsen, 2002). Intervjuguiderna är utformade utifrån tidigare forskning 
inom karisma, retorik, värderingar, passion, personligt varumärke och ledarskap. Det vi ville 
tillföra dagens forskning var vilken betydelse personligt varumärke kan ha för chefer inom 
banksektorn, både gentemot bankens personal men också utåt gentemot kunder. Vår teoretiska 
referensram bygger på sex stycken delområden, alltså våra fyra faktorer: karisma, retorik, 
värderingar och passion samt personligt varumärke och ledarskap. Utifrån dessa områden 
utformade vi frågor som är ställda i relation till tidigare forskning. Vi hade även med 
egenutvecklade frågor för att få så heltäckande intervjuguider som möjligt. 
 
Karisma 
Karismatiska chefer har en utstrålning som väcker speciella känslor hos andra människor. 
Detta sker genom det yttre beteendet samt den inre glöden (Kihlström, 2006). Karismatiska 
chefer skapar en dragningskraft som får personalen att följa chefen (Trachenberg, 2010). 
Därför ville vi få reda på om chefer och anställda delar samma syn som teorin. Av denna 
anledning frågade vi om chefernas karisma och hur de uppfattas. Detta fick vi besvarat genom 
frågan: Vilken uppfattning har du om chefens karisma i interaktionen med er anställda? 
 
 
Retorik 
Retorik är en konst som omfattar övertygelse och trovärdighet i både verbal och icke verbal 
kommunikation (Juhlin, 1999; Cederberg, 1996; Müllern & Elofsson, 2006). Vi ville få 
chefernas och de anställdas syn kring fenomenet och därför frågade vi cheferna hur de 
använder sig av sina retoriska kunskaper i arbetet som chef och vilken uppfattning de har 
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kring retorik och kommunikation. Detta stämdes sedan av med de anställda och deras åsikt 
om chefernas retoriska kunskaper. Resonemanget besvarades via frågan: Vilken uppfattning 
har du kring retorik angående kommunikation i rollen som chef? 
 
 
Värderingar 
För att kunna leda sina anställda behöver en chef först bli medveten om sina egna 
grundläggande värderingar (Challener, 2010; Werner Runebjörk, 2006). Genom tydliga 
värderingar inspireras medarbetarna till att följa chefen. Av den anledningen ställde vi frågan 
till cheferna ”I vilken utsträckning är du medveten om dina egna värderingar?” En individ bör 
även ha liknande värderingar som företaget för att bli motiverad till att utföra ett kvalitativt 
arbete (Müllern & Elofsson, 2006). För att få en uppfattning om hur chefrenas subjektiva 
värderingar ställer sig i förhållande till företagets ställde vi frågan: ”Hur ställer sig dina 
personliga värderingar gentemot företagets?” 
 
 
Passion 
Passion är en glöd eller övertygelse som en person har, vilket tenderar att smitta av sig till 
andra människor (Kihlström, 2006). För att uppnå framgång i yrkeslivet är denna faktor 
ovärderlig (Tollgerdt-Andersson, 2010). För att erhålla goda prestationer från personalen 
behöver en chef ha passion och därigenom inspireras medarbetarna till att höja sin 
prestationsförmåga (Luke, 2011). Vi ville få exempel på vad som driver och engagerar 
cheferna. Vi ställde frågan: ”Beskriv din bild utav chefens passion för sitt arbete?” till de 
anställda. Detta för att få deras uppfattning för att på så sätt kunna stämma av om de anställda 
och cheferna uppfattar chefens passion på ett likartat sätt.  
 
 
Personligt varumärke 
Profil är en människas önskade uppfattning, alltså hur chefen vill uppfattas av de anställda. 
Imagen är hur de anställda uppfattar chefen (Robild, 2007). Att känna till chefens personliga 
varumärke inger en trygghet för personalen, vilket medför att de känner ett förtroende för 
chefen (Lam, 2003; Robild, 2007). Vi ville undersöka hur de anställda och cheferna såg på 
fenomenet personligt varumärke och vad cheferna ansåg om sitt eget personliga varumärke. 
Därför frågade vi både cheferna och de anställda vad de har för åsikt kring chefens personliga 
varumärke. 
 
 
Ledarskap 
En chef bör ta hänsyn till företagets resultat samtidigt som denne genomför förändringar som 
möjliggör utveckling och förbättring av verksamheten. Dessutom bör chefen ta tillvara på 
kompetensen och utveckla denna hos sina medarbetare (Ulrich & Smallwood, 2008). Chefen 
kan även ha någon av de ledarstilar som Berggren et al. (2007) tar upp. Dessa är lyssna, 
entusiasmera, argumentera och dirigera-stilen. Vi ville få en uppfattning om vilken ledarstil 
cheferna hade och om det fanns något samband med det personliga varumärket. Därför ställde 
vi frågan till cheferna hur ett personligt varumärke kan gynna ledarskapet. Till de anställda 
ställde vi frågan hur ett personligt varumärke kan gynna chefen i arbetet.  
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3.6.3 Intervjuns genomförande 

Respondenten behöver få en bakgrund kring studien före intervjun samt ytterligare 
information efter den genomförda intervjun (Kvale, 1997). Intervjuaren har olika val kring 
avslöjandet av studiens syfte, huruvida de vill avslöja det från början och ställa direkta frågor 
eller ställa indirekta frågor kring ämnet, för att på slutet avslöja syftet. Innan intervjuerna 
genomfördes mailade vi ut en kortare beskrivning av studien. Vi skickade dock inte 
intervjuguiderna eller syftet, detta för att studien skulle få en hög trovärdighet. Före själva 
genomförandet av intervjuerna frågade vi samtliga åtta respondenter om de accepterade att vi 
spelade in intervjun. Samtliga respondenter gav sitt godkännande till inspelning. Fördelarna 
med att spela in intervjun är att materialet finns sparat och författaren kan lyssna igenom 
materialet vid flertalet tillfällen. Detta minskar risken för feltolkning och därmed ökar 
trovärdigheten. Dessutom kan intervjuaren hålla ögonkontakt med respondenten istället för att 
vara fokuserad på anteckningarna. Nackdelen kan vara att intervjuaren slappnar av och 
glömmer anteckna, vilket kan innebära att författaren behöver leta sig fram till ett visst avsnitt 
på inspelningen. Det är enormt tidskrävande. Ur respondentens synvinkel kan vissa 
respondenter reagera negativt på inspelning, vilket kan skrämma dem. Fördelen är dock att 
intervjun får ett bättre flyt (Jacobsen, 2002).    
 
Inledningen på intervjun är av betydelse för respondenten, eftersom de bedömer intervjuaren 
huruvida de vågar uttala sin uppfattning och åsikter för en främmande person (Kvale, 1997). 
Vi ville få en mjukstart på intervjun och därför började vi med att ställa lite bakgrundsfrågor 
som uppvärmning, för att sedan övergå till våra mer djupgående frågor. Detta arbetssätt anses 
vara bra enligt Carlsson (1991). Intervjuaren bör vara flexibel för att kunna fatta snabba beslut 
angående vad som ytterligare bör frågas och hur det ska uttryckas på rätt sätt. Vissa av 
respondenternas svar bör följas upp, andra inte. Det är upp till intervjuaren att bestämma och 
leda in respondenten på de samtalsämnen som är relevanta för studien (Kvale, 1997). 
Intervjuaren bör uppträda respektfullt, vara en god lyssnare samt visa intresse för det som 
respondenten har att berätta. Samtliga tre författare var närvarande vid intervjuerna, där två av 
oss noterade vad respondenten berättade och en av oss ställde frågor. Detta för att kunna ställa 
relevanta följdfrågor. Vi gjorde en sådan uppdelning för att visa respondenterna att vi var 
intresserade av deras svar och att vi uppskattade informationen, men också för att 
anteckningarna vi förde skulle vara en säkerhet för oss ifall bandspelaren gick sönder 
(Jacobsen, 2002). 
 
En viss oro i form av misstänksamhet kan uppstå hos respondenten ifall denne inte vet hur 
informationen ska användas och därigenom svara oärligt (Kvale, 1997). Därför valde vi att 
efter varje intervju småprata lite med respondenten för att öka tryggheten. Efter den 
genomförda intervjun fanns ett bra tillfälle för respondenten att få svar på frågor som uppstått 
under intervjun (Ibid.). När samtliga frågor från intervjuguiderna var ställda och svaren 
noterade, valde vi att avslöja studiens syfte. Detta för att inte förvränga eller få socialt 
accepterade svar (Jacobsen, 2002). Efter våra åtta genomförda intervjuer transkriberade vi allt 
material till löpande text och inspelningarna lyssnades igenom vid ytterligare ett tillfälle. 
Detta dels för att säkerställa att vi fick med all nödvändig information och dels för att 
informationen ska ha uppfattats på rätt sätt av oss författare. Konsekvensen blev återigen att 
risken för feltolkning reducerades och det stärkte tillförlitligheten i undersökningens 
slutsatser.     

3.7 Dataanalysmetod 
Till en början bör författaren få en överblick av de data som insamlats genom de genomförda 
intervjuerna, utan att göra någon som helst egen tolkning (Jacobsen, 2002). Därför valde vi att 
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renskriva allt material ordagrant. Detta innebar att det fanns en hel del överflödig information 
som behövde reduceras och avlägsnas (Kvale, 1997). Sedan skickade vi tillbaka det 
renskrivna materialet till samtliga åtta respondenter för att försäkra oss om att svaren var 
korrekta och att vi inte hade misstolkat något. Vi bad respondenterna kontrollera svaren samt 
ytterligare förtydliga vissa. Vi lade även till några ytterligare frågor. Allt detta gjordes för att 
säkerställa giltigheten i studien. Nästa steg i analysmetoden var att systematisera och 
kategorisera data, detta för att det skulle bli överskådligt (Jacobsen, 2002). Därför 
sammanfattade vi våra intervjuer för att få en överskådlig text. Vi valde att analysera våra 
data med meningskoncentrering och meningskategorisering. Dessa metoder går ut på att data 
först sammanfattas, kodas och sorteras i olika kategorier (Kvale, 1997). Jacobsen (2002) 
förklarar att kategorisering är att klassificera de rubriker som undersökts till olika grupper 
utifrån olika kriterier. Fördelarna med denna analysmetod är att data struktureras, vilket ger en 
bättre bild av likheter och skillnader i svaren (Kvale, 1997). Efter en genomförd 
systematisering bör data kombineras för att lättare hitta meningar, orsaker och tillföra ordning 
i data (Jacobsen, 2002). Meningskoncentrering och meningskategorisering var de lämpligaste 
analysmetoderna för oss, då våra intervjuer var informationsrika och behövde struktureras. 
Därigenom reducerades textmängden och texten blev således mer koncentrerad. Det gjorde att 
vi kunde jämföra svaren mellan respondenterna för att komma åt deras samtycke och 
meningsskiljaktigheter. Nackdelen med meningskoncentrering är att det finns risk att 
författaren sorterar bort för mycket information som kan vara användbar eller att återstående 
information har en förvrängd innebörd (Kvale, 1997). All primärdata som redovisas i empirin 
är således insamlad från våra åtta respondenter. 

3.8 Validitet 
Validitet kallas även giltighet och betyder att författaren mäter det som denne tror sig mäta.  
Giltigheten delas även in i intern och extern giltighet. Den interna giltigheten förklarar om 
resultaten kan anses vara riktiga. Giltigheten prövas genom validering där en extern prövning 
genomförs gentemot andra människor. Detta styrks genom att andra tar del av studien och 
granskar undersökningen och slutsatserna, eller att författaren själv kritiskt granskar resultatet. 
Generellt gäller att ju fler personer som anser att informationen är riktig, desto högre 
sannolikhet är det att det stämmer (Jacobsen, 2002). En kvalitativ studie får en hög intern 
giltighet, då författaren granskar respondenternas förståelse för själva fenomenet och 
respondenternas svar anses vara den troligaste uppfattningen av fenomenet (Jacobsen, 2002). 
Vi genomförde personliga intervjuer med våra åtta respondenter för att framhäva deras 
uppfattning och kunskap kring ämnet. Vi var medvetna om att ett felaktigt urval av 
respondenter samt inkorrekt information från olika typer av litteratur kunde påverka studiens 
validitet. Med fel urval av respondenter menas att de inte har kunskap om ämnet som studien 
avser. Även författaren själv påverkar den interna giltigheten, eftersom författaren tolkar 
respondenternas svar från intervjuerna och vid en feltolkning sjunker den interna giltigheten 
(Carlsson, 1991). Detta försökte vi dock motverka genom att både anteckna och spela in 
intervjuerna, för att eventuella misstolkningar inte skulle uppstå. Dessutom sammanfattade vi 
innehållet i intervjuerna enskilt för att säkerställa att vi hade uppfattat materialet på ett likartat 
sätt, innan vi lyssnade av bandspelaren. Vi skickade även ut det renskrivna materialet till 
respondenterna för att förhindra misstolkningar. 
 
Våra metodval är gjorda med omtänksamhet för att det skulle skapa en hög validitet i studien. 
Den externa giltigheten säger oss om resultatet från denna studie kan generaliseras till en 
större population eller också gälla i andra sammanhang. När en kvalitativ studie genomförs 
ska författaren akta sig för att generalisera resultatet om författaren inte kan säkerställa att 
urvalet är representativt för populationen (Jacobsen, 2002). Vi följde detta råd eftersom vi 
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genomförde en kvalitativ studie och därför generaliserade vi inte vårt resultat. Det finns två 
metoder för att läsare av studien ska kunna kontrollera intervjumaterialets analys. Dessa två 
metoder är antingen att en större mängd läsare tolkar resultatet, eller att vi som författare 
förklarar tillvägagångsättet (Kvale, 1997). Vi valde att förklara vårt tillvägagångsätt för att 
läsarna skulle kunna följa de olika stegen i processen, där vi redogjorde för gjorda val samt 
analys och tolkningssteg. 

3.9 Reliabilitet  
Reliabilitet kallas även tillförlitlighet och betecknar vilken påverkan den valda 
datainsamlingsmetoden har på resultatet. Här undersöks metodvalets påverkan på 
undersökningens tillförlitlighet. Det gäller att genomföra undersökningen på ett trovärdigt sätt 
för att resultatet ska bli tillförlitligt. Tre olika typer av effekter kan uppstå i samband med val 
av datainsamlingsmetod. Dessa är intervjuareffekt, kontexteffekt och observatöreffekt 
(Jacobsen, 2002). Intervjuareffekten innebär effekter som kan uppstå kring diverse 
genomförda intervjuer. En personlig intervju skapar en fysisk relation, vilket möjliggör en 
djupare diskussion med mer utförliga svar från respondenten. Dessutom tenderar 
respondenten att vara mer ärlig vid en personlig intervju än vid exempelvis en telefonintervju 
(Jacobsen, 2002). 
 
Vi upplevde att responsen från respondenterna var positiv, då diskussionerna kändes genuina 
och ärliga och dessutom var stämningen lättsam, vilket ingav en känsla av bekvämlighet från 
bådas sida. Vi berättade för respondenterna att vi var intresserade av deras uppfattning och 
åsikter, vilket bidrog till äktheten. Kontexteffekten innebär istället var intervjun äger rum och 
vilka effekter som kan påverka trovärdigheten i intervjun (Jacobsen, 2002). Exempelvis kan 
respondenten uppge felaktiga eller socialt accepterade svar i en okänd miljö, istället för att 
vara helt ärlig och känna sig hemma i en naturlig miljö. Detta påverkar trovärdigheten i 
intervjun (Ibid.). Samtliga åtta intervjuer genomfördes därför på respondenternas arbetsplats, 
vilket för de var en hemmastadd miljö. Detta avspeglade även svaren som respondenterna 
gav, då vi kände att informationen var ärlig och trovärdig. För vår del kändes det neutralt och 
passande att intervjuerna genomfördes på antingen ett avskilt kontor eller i ett konferensrum. 
Vi intervjuade cheferna och de anställda var för sig. Vissa av de anställda rapporterade inte 
direkt till den intervjuade chefen, vilket troligen stärkte trovärdigheten ytterligare. Under 
samtliga intervjuer uppmärksammade vi respondenternas klädsel, agerande och bemötande 
och hela deras beteende ingav en känsla av trovärdighet och professionalism. 

3.10 Metodkritik 
Något som vi kommit på i efterhand är att vi kunde ha gjort en del val annorlunda. Till att 
börja med hade vi kunnat kombinera kvalitativ och kvantitativ metod genom att skicka ut 
enkäter till bankerna. Då hade vi troligen fått en bättre bild av vilka inom banksektorn som är 
kunniga kring fenomenet och det hade förändrat vår urvalsprocess. De anställda kunde vi 
kanske själva ha valt ut, vilket möjligen hade gett oss mer objektiva svar angående hur de 
uppfattar sin egen chef. Dock hade det krävts en mer noggrann förstudie från vår sida för att 
kunna göra detta urval. Till vårt försvar ska det dock uppmärksammas att de anställda gett oss 
rikligt med information om våra fyra faktorer, vilket skapat en ansenlig grund för analysen. Vi 
är medvetna om att de anställda troligen inte vågar lyfta fram eventuella negativa sidor hos 
deras chef och detta kunde ha undvikits genom en tillämpning av kvantitativ metod med 
enkäter. Detta eftersom respondenterna då kunde ha varit anonyma. Valet föll ändå på den 
individuella intervjun eftersom vi då kunde få mer djupgående svar. 
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Vi fick överlag positiva beskrivningar från de anställda angående deras syn på sin chef, vilket 
inte var direkt konstigt då de troligen inte ville vara helt objektiva. Dock tror vi att de svar vi 
har fått in från intervjuerna är relativt ärliga och uppriktiga svar. Därför kan det vara 
intressant att reflektera över varför svaren blev så bra. Till en början tror vi att den goda 
kontakten vi skapade med många av våra respondenter var en bidragande faktor. Detta då 
respondenter tenderar att svara mer ärligt och utförligt vid en personlig intervju, där 
respondenten känner sig bekväm med intervjuaren (Jacobsen, 2002). Det faktum att vi 
genomförde samtliga intervjuer på respondenternas egen arbetsplats har troligen haft en 
positiv inverkan på svaren, eftersom de flesta respondenter tenderar att svara socialt 
accepterat eller svagt oärligt när de befinner sig i en okänd miljö (Ibid.). Vi är tillfreds med 
vår empiri trots att intervjuguiderna under en längre tid såg tunna ut. Dock har smarta 
följdfrågor vägt upp och gett oss rikligt med information. Därför kan vi nu i efterhand 
konstatera att vi borde ha lagt ytterligare tid på intervjuguidernas utformning, då enstaka 
frågor kan ha missuppfattats av respondenterna. 
 
Vi kunde eventuellt också ha bytt ordningsföljd på frågorna, då vissa mer betydande frågor 
låg i slutet. Det hade troligen varit bättre att tidigarelägga dessa frågor för att få ännu mer 
informationsrika svar. Vi valde den deduktiva ansatsen för att testa hur väl vår teori 
överensstämde med verkligheten. Dock hade det varit intressant att använda den abduktiva 
ansatsen i studien. Detta eftersom det framkom att cheferna till stor del använder motivation 
och entusiasm i arbetet, vilket kunde ha förenats med transformellt ledarskap. Hade vi istället 
använt den abduktiva ansatsen hade vi lagt till teorier om transaktionellt och transformellt 
ledarskap. 
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4 EMPIRI 

 
I kapitel presenteras studiens empiriska material. Inledningsvis kommer en kortare 
beskrivning av våra åtta respondenter. Därefter presenteras all empiri som är insamlad 
genom personlig kommunikation och svaren är respondenternas egna uppfattningar och 
tankar. Denna empiri kommer sedan att ligga till grund för analysen. 

4.1 Presentation av respondenterna  
Chef A arbetar som kontorschef på bank A sedan 1,5 år tillbaka. Hon har arbetat i bank i cirka 
15 år och har en civilekonomutbildning i grunden (Personlig kommunikation, 3 mars 2011). 
 
Anställd A är anställd i bank A sedan 2001, men började först på heltid två år senare. Denna 
anställd har studerat vid Högskolan i Halmstad och läste då ekonomi. Arbetar i dagsläget som 
kapitalrådgivare (Personlig kommunikation, 3 mars 2011). 
 
Chef B arbetar som privatmarknadschef på bank B. Hon ansvarar för privatsidan med 
rådgivning för både in-och utlåning (Personlig kommunikation, 4 mars 2011). 
 
Anställd B har arbetat i bank B i cirka 2,5 år som privatrådgivare. Den anställde har en 
gymnasieutbildning i grunden med inriktning på ekonomi (Personlig kommunikation, 4 mars 
2011). 
 
Chef C är privatmarknadschef på bank C sedan bara några månader tillbaka. Hon är utbildad 
civilekonom från Linköping. Chef C har arbetat inom banker sedan slutet av 2008 (Personlig 
kommunikation, 7 mars 2011). 
 
Anställd C arbetar som personlig bankman med förmånskunder på bank C och har bland 
annat hand om vardagsekonomi, pension och försäkringar. Anställd C har en kandidatexamen 
i ekonomi från Högskolan i Halmstad (Personlig kommunikation, 7 mars 2011). 
 
Chef D är bankchef på bank D och har arbetat där sedan 2010. Han är utbildad civilekonom i 
grunden (Personlig kommunikation, 11 mars 2011). 
 
Anställd D har arbetat på bank D sedan år 2000. Hon har arbetat inom banker sedan tidigt 80-
tal och har en gymnasieutbildning i grunden med inriktning på ekonomi (Personlig 
kommunikation, 11 mars 2011). 
 

4.2 Chefernas syn på Personligt varumärke  
Genomgående för de fyra cheferna är att engagemang och tillgänglighet är vitalt. Övriga 
egenskaper som nämndes av flera chefer är delaktighet, kompetent och kommunikativ.     
Chef C tror att hennes medarbetare ser henne som delaktig och som en person som får saker 
gjorda. Chef A tror att hennes personal uppfattar henne som relativt tillgänglig och kunnig 
inom sitt område. Chef B förklarar att de har personliga samtal kring de ”mjuka” frågorna 
med medarbetarna vid två tillfällen varje år, där tanken är att de anställda ska ge sin syn på 
chefen och hur de uppfattar sin arbetssituation. Chef D gör likadant och använder sig av 
utvecklingssamtal. Resultatet av detta är att både Chef D och Chef B fått bekräftat att de 
uppfattas som de själva vill bli uppfattade. 
 



 
27 

Personligt varumärke är enligt Chef C betydelsefullt för chefer inom banker. Detta eftersom 
chefer bör skapa en positiv association kring sig för att lättare kunna få med sig övrig 
personal. Chef C förklarar att människor drivs av att göra bra ifrån sig om personen har en bra 
förebild eller ledare. 
 
”På universitetet gjorde jag bättre ifrån mig i ett ämne som jag inte tyckte om, bara för att 
läraren var riktigt bra. Jag ville prestera bra bara för lärarens skull” (Chef C, personlig 
kommunikation, 7 mars, 2011). 
 
Även Chef D och Chef B anser att personligt varumärke är betydelsefullt, då Chef B menar att 
det visar att chefen står för något. Alla har olika personligheter och därmed olika personliga 
varumärken. Utan ett tydligt personligt varumärke uppfattas chefen som diffus. Chef D 
förklarar att chefer inom banker medverkar i många möten och då är det av stor vikt att ha ett 
bra personligt varumärke. 
 
”Kunder vill inte träffa bank D, utan det är personerna bakom banken som är oerhört viktiga 
och det är dessa personer som kunderna vill träffa” (Chef D, personlig kommunikation, 11 
mars, 2011). 
 
En del kunder ifrån Chef D:s tidigare arbete i Göteborg har ”följt” med honom till Halmstad. 
Detta på grund av att kunderna vill göra affärer med just honom. Den negativa sidan av 
personligt varumärke är att chefer enligt Chef D kan förstöra sitt varumärke genom sitt 
agerande. Om chefen uppträder dåligt får det negativa effekter på bankens varumärke. 
Kunderna förväntar sig att bankpersonalen agerar professionellt och därför menar Chef A att 
det är viktigt att cheferna är engagerade och kompetenta. 
 
Chef C, Chef D och Chef B förklarar de positiva följderna som ett personligt varumärke kan 
ha för chefer inom banksektorn. Chef C förklarar att företagets uppsatta mål nås lättare när 
medarbetarna har förtroende för chefen. Det påverkar även samarbete och gemenskap, vilket 
underlättar kommunikationen i gruppen. Ett tydligt personligt varumärke visar enligt Chef B 
vad chefen står för och det innebär konkreta handlingar. Detta leder till att chefen fattar bättre 
beslut. Chef B tror att personalen vill ha tydlighet och förklaring till varför vissa saker sker 
och detta underlättas om chefen har ett tydligt personligt varumärke. Människor attraheras 
också av ett tydligt personligt varumärke hos chefen och enligt Chef D skapar detta ett bättre 
arbetsklimat för medarbetarna.  

4.3 Anställdas syn på Personligt varumärke  
Enligt Anställd C beskrivs Chef C som positiv, driven samt duktig som chef. Chef D jämförs 
med ”livskraft” och beskrivs som full av idéer och lätt att prata med. Dessutom är han positiv 
och lyssnar på medarbetarnas tankar och åsikter. Chef B upplevs som spontan, duktig på att 
fatta snabba och välmotiverade beslut samt en person som står för sina beslut. Detta anser 
Anställd B är enormt viktigt. Chef A skildras av Anställd A som trovärdig, engagerad, genuin 
och äkta. 
 
Det är enligt Anställd D betydelsefullt med personligt varumärke hos chefer inom 
banksektorn eftersom chefen är högst upp i hierarkin och chefen avspeglar hela 
organisationen. Det är till fördel för banken att ha en duktig chef som representerar banken 
lokalt och att chefen visar tydligt att han eller hon står enad med banken. Detta för att inge 
trovärdighet gentemot kunderna. Chefer bör visa upp sitt personliga varumärke vid officiella 
sammanhang, men inte i det dagliga arbetet. Anställd D förklarar att hon har haft chefer som 
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inte haft något bra personligt varumärke. Dessutom var chefen inte synlig bland personalen. 
Trots detta visade banken goda resultat och det menar Anställd D berodde på duktiga 
medarbetare. Anställd A förklarar att det är väsentligt med personligt varumärke hos chefer 
inom banksektorn eftersom kunder inte kommer till bank A av en slump, utan det som skiljer 
bankerna emellan är deras chefer och personal. Både Anställd C och Anställd D betonar att 
det är lika nödvändigt för medarbetarna att ha ett personligt varumärke eftersom personalen 
representerar bankens varumärke. 
 
Klädkoden i banken beskriver Anställd C som ”Detta är ju en del i den personliga imagen 
och ens varumärke. Självklart är detta en viktig del i vilket intryck man ger. Och detta gäller 
inte bara chefen utan även vi anställda, speciellt i bank. Vi behöver ju ge ett 
förtroendeingivande intryck och måste tänka på hur vi klär oss. Detta har ändrats mycket de 
senaste årtiondena med en mycket mer lättsammare klädsel men man måste ändå se hel och 
ren ut som jag brukar säga” (Anställd C, personlig kommunikation, 7 mars, 2011). 
 
Personligt varumärke anser Anställd C är betydelsefullt för chefer inom banksektorn. Dock 
finns även risker, som att chefen blir kategoriserad i ett fack därför att chefen är på ett visst 
sätt och inte passar in i sammanhanget. Nätverksbyggande skapas frekvent inom banken och 
därför anser Anställd C att det är viktigt att vara trevlig mot alla människor, eftersom någon i 
personalen kan komma i kontakt med samma människa vid ett senare tillfälle. Chefer inom 
banksektorn bör därför ha ett öppet sinne. 
 

4.4 Chefer och anställdas syn på de fyra faktorerna  
 

4.4.1 Chefernas syn på karisma   

Samtliga chefer anser att det är viktigt med karisma hos en chef, men deras åsikter om 
karismans innebörd skiljer sig. Chef C förklarar att en karismatisk person inspirerar andra. 
Inspirationen sker genom att andra människor ser upp till personen, eller till dennes 
kompetens och kunnande. Chef B menar istället att chefen skapar glädje och bra stämning på 
arbetsplatsen genom glad och positiv karisma. Även engagemang framkommer via karisma 
och det märks tydligt om chefen har glimten i ögat. Dock menar Chef A att en god karisma 
inte räcker för att lyckas, utan chefen bör förstå sig på helheten, ha ett stort engagemang och 
en förståelse för medarbetarnas situation. Chefen är ett föredöme för de anställda och Chef A 
uppvisar sin karisma genom sitt agerande, då hon är noggrann med att komma i tid, avsätta tid 
för sina anställda samt avsluta påbörjade affärer på ett professionellt sätt. Även Chef B anser 
att chefen fungerar som en förebild för medarbetarna och medarbetarna tar lätt efter chefen 
och dennes agerande. Därför bör en chef vara karismatisk. 
 
Chef D anser att karisma är en viktig egenskap hos chefer eftersom de har dagliga relationer 
till sina medarbetare. Vidare menar han att budskap från chefen blir torrt och tråkigt om denne 
inte är karismatisk. Chef D, Chef C och Chef B menar att en icke karismatisk chef har svårare 
att få sina medarbetare att sträva åt samma håll, än vad en karismatisk chef har. Därför bör 
chefen enligt Chef D vara karismatisk eftersom budskapet då blir lättare för medarbetarna att 
ta till sig. Enligt Chef C är en karismatisk chef mer övertygande. Är chefen inte övertygande 
och har respekt från sina medarbetare, blir motivationen sämre. Både Chef C och Chef D 
anser att en karismatisk chef är lättare att lyssna på och dessutom blir andra människor 
engagerade i större utsträckning. Chef B instämmer med detta och menar att naturlig karisma 
gör det lättare för chefen att ”få med andra på tåget” (Chef B, personlig kommunikation, 4 
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mars, 2011). Dessutom stärks det som chefen säger och gör om denne försöker vara sig själv 
och visa sin naturliga karisma. Varken Chef C, Chef B eller Chef A tänker på sin egen 
karisma. Dock är de måna om hur de uppfattas av omgivningen. Chef D däremot tänker på sin 
egen karisma och anser att den är av stor vikt vid framföranden av olika slag. Enligt Chef C 
behöver karismatiska människor inte säga ett enda ord, för de har det naturligt. 

4.4.2 Anställdas syn på karisma  

De fyra anställda är överens om att karisma har en betydande roll för en chef. Samtliga 
anställda förknippar karisma med en slags utstrålning. De anställda är även enade om att 
karisma är speciellt nödvändig vid framförande av budskap samt för att få personalen att 
gemensamt sträva mot företagets uppsatta mål. Karisman hos chefen gör det enligt Anställd C 
lättare för chefen att få med sig de anställda. Anställd A förklarar att karisma är betydelsefullt 
för att chefen skall uppnå mål och visioner, men också vid förmedling av information för att 
inget ska misstolkas eller förvrängas.   
 
”En person med stark karisma lyssnar man på, troligen omedvetet på ett sätt som gör att man 
tar för givet att det som förmedlas är sant och riktigt. Sen räcker det inte endast med en bra 
karisma, man måste kunna sin sak också” (Anställd A, personlig kommunikation, 3 mars, 
2011). 
 
Även Anställd C framhäver att det är nödvändigt att chefen är ärlig och kunnig i sitt 
framförande, eftersom gruppen då enklare kan relatera till chefen och dennes situation. Vidare 
anser Anställd C att en karismatisk chef har lättare att få fram sitt budskap eftersom 
personalen lyssnar på ett mer lyhört sätt och bättre tar till sig informationen. En karismatisk 
chef utstrålar enligt Anställd B en vilja och övertygelse, vilket gör att chefen uppfattas som 
mer trovärdig. Anställd D anser då att budskapet blir mer övertygande och därför föredrar hon 
att ledas av en karismatisk chef.  
 
”Har chefen ingen utstrålning och karisma så tror jag inte att gruppen lyssnar på samma sätt, 
det är enklare att missförstånd uppstår samt att hela gruppen inte följer med på samma sätt” 
(Anställd C, personlig kommunikation, 7 mars, 2011). 
 
Förmedlas ett budskap med god karisma tas det emot positivt av de anställda. Med en 
karismatisk chef uppkommer engagemang hos personalen, de får en positivare attityd och ser 
inte förändringar som endast något negativt. Dock tror Anställd A att anställda kan skilja på 
en chef med god och uppriktig karisma gentemot en icke karismatisk chef. Anställd A menar 
att allt från kroppsspråk till ordval och öppenhet är positiva faktorer som en karismatisk chef 
innehar. 
 
Samtliga anställda uppfattar sina chefer som karismatiska. Anställd C beskriver Chef C som 
rak, lättsam och hon inger ett professionellt intryck. Chef B framställs som oerhört tydlig i sin 
framtoning samt duktig i rollen som chef. Även beskrivningen av Chef A är snarlik den om 
Chef B då Chef A är ärlig i sin framtoning, driven samt har en enorm vilja. Chef D har stark 
karisma enligt Anställd D och han beskrivs som en ledartyp, men inte alltför dominant. Detta 
innebär att han betraktas mer som en i gruppen snarare än deras chef, där fokus ligger på att 
skapa trivsel och sammanhållning. 

4.4.3 Chefernas syn på retorik  

Chef B förklarar att framförande av olika budskap skall ske genom argumentation och 
utmynna i en slags slutsats. Detta för att få gehör från personalen och få dem med sig. Chef A 
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associerar däremot retorik till ”hur man säger något, inte vad man säger” (Chef A, personlig 
kommunikation, 3 mars, 2011). Beroende på hur något uttrycks avspeglas det i motpartens 
engagemang. De fyra cheferna kom gemensamt fram till att retorik är nödvändigt vid 
förmedlandet av olika budskap. Tre av cheferna medger också att de tänker på sin retorik vid 
olika framföranden. Chef C försöker att tänka på exakt vad hon vill förmedla samt att 
budskapet inte skall uppfattas som ”kort och kallt”. Därför tänker Chef C på hur hon 
formulerar sig i såväl tal som skrift. Dessutom har hon kroppsspråk och mimik i åtanke då det 
är betydelsefullt för hur mottagaren uppfattar budskapet. Även Chef A och Chef B förklarar 
att det är betydelsefullt att kunna anpassa sitt kroppsspråk och tonläge efter mottagaren, 
eftersom budskapet annars kan tas emot på fel sätt. Därför bör chefen tänka på sin retorik för 
att kunna framföra budskap till sina medarbetare. Chef B förklarar att det är lättare att behålla 
en röd tråd och skapa förståelse om chefen tänker på sin retorik. Chef D tänker inte speciellt 
mycket på sin retorik eftersom han själv anser sig vara relativt duktig på det. Att vara duktig 
retoriskt anser både Chef C och Chef B sig vara, men enligt Chef B kan det praktiska 
genomförandet vara svårt, vilket även Chef A håller med om. 
 
Chef D använder retorik när det är möten med kollegor, kickoffer eller när han har något 
viktigt att delge. Men samtidigt fastslår han att retorik är värdefullt ibland, men det gäller att 
inte vara formell i alla lägen. Chef D menar att retorik ska situations anpassas. Med detta 
instämmer Chef C som förklarar att retoriken inte får bli för formell, då den informella är 
minst lika viktig. Ibland kan det vara nyttigt för cheferna att använda en mer avslappnad 
retorik i sina framföranden.  
 
”Det är viktigt att man också kan gå ur chefsrollen och vara mer informell och prata om 
annat än jobb med sina medarbetare. Det är viktigt att vara både chef och kollega” (Chef C, 
personlig kommunikation, 7 mars, 2011). 
 
Grundläggande retoriska egenskaper hos en chef är att vara tydlig, rak och ärlig. Dessa 
egenskaper underlättar enligt Chef C relationer mellan människor.  
 
”Det är viktigt för en chef att ha god retorik så att man uttrycker sig på rätt sätt med respekt 
för andra och på ett tydligt sätt för att förmedla mål, strategier eller förändringar av något 
slag” (Chef C, personlig kommunikation, 7 mars, 2011). 
 
Vid förändringar är det essentiellt för chefen att veta vad denne pratar om och Chef B 
förklarar att genom att börja i rätt ände med förklaringar och underbygga argumenten, förstår 
medarbetarna bättre och tar det till sig på ett bättre sätt. Chef D anser därför att det är till stor 
fördel om chefen är duktig retorisk och har förmågan att övertyga sin personal. 

4.4.4 Anställdas syn på retorik  

Samtliga anställda är överens om att retorik är en viktig del i chefens arbete. De betonar även 
att chefer bör tänka på sin retorik vid förmedling av budskap. Detta eftersom det underlättar 
medarbetarnas arbete och budskap tas bättre emot av personalen om det uppfattas på rätt sätt. 
Anställd C förklarar att det är viktigt med hur chefen framställer sig. ”Om chefer inte har en 
retorisk förmåga spelar det ingen roll vad de har att säga eftersom ingen lyssnar på dem” 
(Anställd C, personlig kommunikation, 7 mars, 2011). En chef som är en duktig retoriker får 
enligt Anställd A de anställda att sträva mot samma mål och stämningen på arbetsplatsen höjs. 
Det är betydelsefullt att chefen är väl förberedd inför ett framträdande, då konsekvensen 
annars kan bli att budskapet tar längre tid att förmedla. Det är även enligt Anställd D av stor 
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vikt för chefen att vara tydlig i sitt framförande, då oro kan uppstå hos personalen ifall de inte 
förstår vad chefen vill förmedla eller hur chefen vill att personalen ska agera.  
 
Förändringar kan enligt Anställd D skrämma personalen och därför bör chefen tänka igenom 
hur budskapet ska framföras. När ett beslut framförs på ett välformulerat sätt kan chefen 
undvika invändningar från medarbetarna och därigenom undvika en längre argumentation. 
Samtliga anställda är också eniga om att chefer bör tänka på sitt kroppsspråk.  
 
”Om en person sitter med armarna i kors och mungiporna ner och berättar att vi varit väldigt 
duktiga så framställs inte detta på ett sätt som får oss att jubla. Kroppsspråk visar väldigt 
mycket och förmedlar intryck” (Anställd B, personlig kommunikation, 4 mars, 2011).  
 
Anställd A menar att kroppsspråk förstärker budskapet och Anställd D påpekar att 
kroppsspråket måste överensstämma med budskapet, för annars blir chefen inte trovärdig. 
Chefer som har ett levande kroppsspråk förstärker enligt Anställd C budskapet med både 
kropp och tonläge, vilket medarbetarna uppfattar som lättare att lyssna på. 
 
”En person som bara står rakt upp och ner och talar med samma tonläge tappar ju enligt min 
åsikt åhörarnas intresse efter en väldigt kort stund. För att få fram informationen måste man 
vara intressant och ”brinna” för det man talar om” (Anställd C, personlig kommunikation, 7 
mars, 2011). 
 
Chef C beskrivs som ärlig och kunnig i sina framföranden. Dessutom har hon förmågan att få 
personalen att lyssna när hon pratar. Många chefer saknar enligt Anställd C den färdigheten. 
Chef B beskrivs som duktig på att övertyga personalen eftersom hon har förmågan att 
framföra budskap på ett trovärdigt sätt. Både Anställd A och Anställd C anser att det är till 
fördel för chefen att kunna anpassa sig till situationen. ”Ibland är det bra att prata med 
bönder på bönders vis” (Anställd A, personlig kommunikation, 3 mars, 2011; Anställd C, 
personlig kommunikation, 7 mars, 2011). 
 
Anställd A förklarar att Chef A är en informell retoriker eftersom hon förmedlar ärlighet och 
känns naturlig när hon talar med personalen. Anställd A föredrar att chefer använder sig av 
informell retorik, men ibland behövs även den formella. Ibland använder Chef A en mer 
formell nivå på språket för att få med sig de anställda och fånga deras uppmärksamhet. Även 
lyhörd är en egenskap som associeras med Chef A och Anställd C anser att en sådan egenskap 
är betydelsefull för chefen. Chef D är mån om att personalen ska komma till tals och han är 
intresserad av att ta del av medarbetarnas infallsvinklar. Anställd D förklarar att ”som ledare 
ska man lyssna på alla och ta in information, men i slutändan går det inte att göra som alla 
vill” (Anställd D, personlig kommunikation, 11 mars, 2011). Chef D uppfattas som duktig på 
att framföra sin talan och det tror Anställd D beror på att han är noggrann med sina 
förberedelser. 

4.4.5 Chefernas syn på värderingar   

Tre av cheferna anser sig i stor utsträckning vara medvetna om sina egna värderingar. 
Värderingar är enligt Chef D djupt rotade i människan, men även om personen känner till sina 
egna värderingar menar Chef C att då och då uppstår svåra frågor som hon behöver ta 
ställning till. Värderingar ses av Chef B som subjektiva och därför finns inget rätt eller fel. 
Alla människor har värderingar, medvetet eller omedvetet. Chef D anser därför att 
medarbetarna behöver ha en gemensam värdegrund för att säkerställa att de förstår varandra 
och ser saker på samma sätt. Tydlighet blir på så sätt en betydelsefull egenskap och 
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medarbetarna behöver kommunicera för att lära sig hur andra människor tänker. Chef B 
förklarar att chefen inte alltid har rätt och därför väljer hon att lyssna på sina anställda. Hon 
medger även att hon känner till sina egna värderingar men trots detta är Chef B öppen för 
andra människors åsikter. För att fatta rätt beslut i svåra situationer försöker Chef C följa sitt 
hjärta eftersom hon vet vad hon står för. Känsliga frågor kan uppkomma både privat och 
bland personalen och då anser Chef C att hon behöver värdera situationen. 
 
Bank A:s fyra företagsvärderingar överensstämmer bra med Chef A:s egna värderingar och 
dessa värderingar är väl inpräntade hos personalen. För att få en större förståelse för varandra 
anser Chef A att det är av stor vikt att medarbetarna känner till chefens värderingar. Detta 
eftersom medarbetarna då förstår varför chefen gör saker och ting på ett visst sätt och varför 
vissa saker är extra viktiga. Därför är det betydelsefullt för personalen att veta vad Chef A 
tycker och står för, vilket hon förmedlar genom sitt ledarskap. Även Chef B anser att hennes 
värderingar överensstämmer med bank B:s företagsvärderingar. Detta eftersom hon själv valt 
att arbeta på bank B. När Chef B började sitt arbete accepterade hon bank B:s värderingar. 
Om hennes egna värderingar hade skiljt sig från företagets hade hon inte fortsatt att arbeta på 
denna bank. Vidare förklarar Chef B att banken har lagar och regler som måste följas, dessa 
återspeglar inte alltid hennes egna värderingar men hon väljer ändå att ställa sig bakom 
företagets lagar och regler. Chef B förmedlar bankens värderingar till medarbetarna för att de 
ska kunna fatta egna beslut utifrån givna ramar. Att inte gå ifrån sina egna värderingar betonar 
Chef C som viktigt, men samtidigt krävs det att hon följer företaget uppsatta riktlinjer och 
policys. Samtliga chefer är eniga om att det inte går att arbeta på ett företag där chefen har vitt 
skilda värderingar från företagets. Eftersom personalen är företagets ansikte utåt krävs det att 
medarbetarna har vetskap om företagets värderingar. 
 
”Det viktiga är att medarbetarna har vetskap om bank C:s värderingar och vad vi i bank C 
ska sträva efter. Att jag sedan står bakom bank C:s värderingar blir viktigt att förmedla” 
(Chef C, personlig kommunikation, 7 mars, 2011). 

4.4.6 Anställdas syn på värderingar 

De fyra anställda är överens om att det är viktigt för en chef att följa sina värderingar och 
omvandla ord till handling. Om chefen lever som den lär får de anställda enligt Anställd B 
förtroende för chefen. Att säga en sak och göra en annan fungerar inte alls enligt Anställd C. 
Det är a och o att chefen för ord till handling, då konsekvensen annars blir att chefen inte få 
med sig personalen på ett ansenligt sätt. 
 
”Om en chef inte lever som hon/han lär kommer personalen (under) i förlängningen inte 
heller ta sin arbetssituation/plats på allvar. Antingen kan man ha inställningen att man 
jobbar för lönen eller så vill man förändra/förbättra sin arbetsplats både för sig själv, kunder 
och kollegor. Detta får man kanske inte betalt för direkt men i långa loppet förhoppningsvis. 
Detta handlar i grunden om värderingar hos respektive person” (Anställd A, personlig 
kommunikation, 3 mars, 2011). 
 
Eftersom Anställd A känner Chef A väl och har kännedom om hennes värderingar, vet han i 
förväg vilket svar Chef A kommer att ge innan han ens har frågat henne. Dock måste han 
ändå fråga henne eftersom det krävs två åsikter för ett beslut. På så sätt anser Anställd A att 
kännedom om chefens värderingar inger en trygghet för de anställda. Anställd B anser att 
Chef B följer sina värderingar i stor utsträckning. Det är till fördel för chefen att vara flexibel 
och kunna ändra sin uppfattning. Chef B är flexibel i den bemärkelsen att hon lyssnar på 



 
33 

medarbetarna och omprövar sina värderingar eftersom chefen inte alltid vet bäst själv. ”Även 
djupa värderingar kan omprövas” (Anställd B, personlig kommunikation, 4 mars, 2011). 
 
Anställd C medger att hon inte känner till Chef C:s personliga värderingar eftersom Chef C är 
nytillträdd som chef. Det kan bero på att Chef C inte vill avslöja sina värderingar då hon 
kanske har egna mål som hon strävar mot eller att hon inte vill öppna upp sig för mycket. 
Cheferna bör känna till sina egna värderingar anser Anställd C, men för deras personal är det 
inte ett måste. Huvudsaken är att chefen följer företagets värderingar och att dessa 
kommuniceras ut på ett tydligt sätt som genomsyrar arbetet. De anställda på bank C har full 
vetskap om företagets värderingar då dessa ofta tas upp på möten. Dessutom får alla nya 
medarbetare enligt Anställd C en film om banken, där företagets värdegrund presenteras. 
Bank A:s värderingar framkommer enligt Anställd A på olika typer av möten, både verbalt 
och visuellt och Chef A står bakom företagets värderingar i alla situationer. Anställd D har 
god vetskap om Chef D:s värderingar eftersom när han började arbeta på bank D genomförde 
han individuella samtal med medarbetarna. Detta för att både förmedla sina värderingar och 
för att få en större förståelse för sina medarbetares arbetssituation. Chef D följer enligt 
Anställd D sina värderingar väl och han står för sina åsikter. 

4.4.7 Chefernas syn på passion  

Både Chef C och Chef B förknippar passion med att brinna för något samt att hitta glädjen i 
det. Är en person passionerad går denne enligt Chef D in för uppgifter på ett djupare plan. 
Detta innebär att uppgiften tas an på ett mer engagerat sätt. Ett snarlikt synsätt har Chef A 
som förklarar att passion och entusiasm är två motivatorer som bör finnas med i arbetet, då 
begreppen är grundläggande för att medarbetarna skall känna sig motiverade. En passionerad 
chef beskrivs av Chef C och Chef B som ständigt delaktig och inspirerande. De förklarar 
också att en passionerad chef skapar en bättre sammanhållning i gruppen vilket utvecklar 
medarbetarna till att prestera bättre. Dessutom anser samtliga chefer att en passionerad chef 
visar glädje och engagemang, vilket smittar av sig på medarbetarna. 
 
”Genom att ha kul när man jobbar så rycks andra med och gör ett bättre jobb” (Chef B, 
personlig kommunikation, 4 mars, 2011). 
 
”Medarbetare som har en engagerad ledare prestera troligen bättre” (Chef C, personlig 
kommunikation, 7 mars, 2011). 
 
Chef A:s önskan om delaktighet hämmas eftersom hennes arbetsuppgifter är enormt 
tidskrävande. Detta innebär att hon inte har möjlighet att vara delaktig i den mån som hon 
hade velat. Dock försöker hon synas för att visa att hon bryr sig. Passion är en självklarhet för 
Chef A oavsett sammanhang. Enbart passion för arbetet är inte tillräckligt, utan hon behöver 
dessutom få med sig övrig personal. 
 
”Att jag tycker att jag har ett roligt jobb dvs. passion ger utryck i mitt engagemang. Det blir 
otroligt mycket enklare och roligare om alla på kontoret känner sig engagerade” (Chef A, 
personlig kommunikation, 3 mars, 2011). 
 
Motsatsen i form av en opassionerad chef upplevs av Chef B som oinspirerande och det 
hämmar medarbetarnas utveckling. Det är svårt för en individ att göra något som denne inte 
tycker om i längden och därför anser Chef D att passion är högst väsentligt. Chefen behöver 
dock inte älska sitt arbete, utan snarare hitta en fungerande balans. Däremot är det enligt Chef 
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D inte möjligt att vara oengagerad som chef, då chefen bör finna sitt arbete roligt och 
stimulerande. Engagemanget bör framkomma genom att låta medarbetarna växa. 
 
De fyra chefernas engagemang framkommer på ett liknande sätt i arbetet då den gemensamma 
nämnaren är att inspirera och coacha personalen till att lyckas. Tre av cheferna anser att vara 
ett föredöme för sina medarbetare är en central del i arbetet. Detta försöker Chef A skapa 
genom att visa vägen med sitt agerande, att hon avslutar affärer och skapar positiva 
kundupplevelser med hjälp av sitt engagemang. Chef C resonerar likartat då hon betonar 
vikten av att alltid slutföra påbörjade arbetsuppgifter, för att därigenom vara ett föredöme för 
sina medarbetare. Ambitionen hos Chef C är att kunna göra skillnad med sitt arbete, att hitta 
förändringar och förbättringar. Detta genom att lyssna på medarbetarna och ta del av deras 
tankar om vad som är bra respektive mindre bra. Detta för att kunna förbättra verksamheten 
och vinna deras förtroende. För att kunna skapa ett förtroende hos medarbetarna bör chefen 
enligt Chef C vara delaktig, positiv, vilja förändra saker till det bättre och framförallt hålla 
sina löften. Engagemanget från Chef B:s sida framkommer då arbetet i bank är oförutsägbart, 
vilket för med sig en del intressanta överraskningsmoment som Chef B får ta del av, då 
förändringar ständigt sker inom banksektorn. Detta skapar hennes engagemang för arbetet.   

4.4.8 Anställdas syn på passion  

Chef C, Chef B och Chef A beskrivs som oerhört drivna chefer. Chef C har klättrat i karriären 
från att vara analytiker till att bli chef, vilket tyder på att hon är driven som person. När chefer 
är drivna och brinner för något uppmärksammas det av medarbetarna. Samtliga chefer 
framställs som passionerade i sitt arbete. Chef C beskrivs som nyfiken och hon har viljan att 
lära sig mer om det dagliga arbetet och därigenom utvecklas ytterligare. Detta framkommer 
genom att Chef C gör arbetsuppgifter som egentligen inte omfattas av hennes 
arbetsbeskrivning. Chef D framställs som entusiastisk vilket han försöker förmedla till 
medarbetarna för att få dem positiva. Dessutom är han en eldsjäl och vill alltid utföra ett 
kvalitativt arbete. Chef A är enligt Anställd A en positiv och engagerad chef som verkligen 
brinner för sitt arbete. Vi uppfattade också henne på det sättet. Anställd A förklarar att hon är 
duktig på att sprida små ord som betyder mycket för personalen. Dessutom har hon för vana 
att följa upp hur det har gått på olika kundmöten, vilket tyder på att hon brinner för sitt arbete. 
Det som driver Chef B är enligt Anställd B att hon tycker om och brinner för sitt arbete. ”Man 
ska tycka att det är roligt att gå till jobbet” (Anställd B, personlig kommunikation, 4 mars, 
2011). Om en chefs passion är äkta eller oäkta märks tydligt enligt de anställda. 
 
”Det hörs på orden man väljer – är det ens egna eller ett mail man läst. När man arbetar så 
tätt som vi gör lär man givetvis sig känna varandra och ser/hör direkt om chefen själv tror på 
det som förmedlas” (Anställd A, personlig kommunikation, 3 mars, 2011). 
 
Om en chef är passionerad respektive opassionerad återspeglas i personalens inställning till 
det egna arbetet. ”Varför ska jag slita och bry mig om inte min chef gör det?” (Anställd A, 
personlig kommunikation, 3 mars, 2011). När chefen anstränger sig för något denne tror på 
och vill uppnå, tar de anställda till sig budskapet på ett bättre sätt enligt Anställd B. Däremot 
får passionen inte bli för mycket, då arbetet är en del av livet och inte allt. Anställd D 
förklarar att genom Chef D:s passion för arbetet visar han att han gläds med framgångar, 
vilket smittar av sig på medarbetarna. Även Anställd A anser att chefens passion och 
engagemang kan smitta av sig på personalen och få gruppen att fungera bättre. ”Vill tro och 
hoppas att människor dras till personer som är passionerade (inom rimliga gränser)” 
(Anställd A, personlig kommunikation, 3 mars, 2011). Det är enligt Anställd C lättare för 
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chefen att få med sig medarbetarna om de känner att chefen är passionerad för sitt arbete. 
Detta eftersom motivationen hos medarbetarna ökar. 
 
”Jag tycker också att det är lättare att samarbeta, be om hjälp och arbeta med en människa 
som har passion för sitt jobb än en som inte är speciellt intresserad av sitt arbete” (Anställd 
C, personlig kommunikation, 7 mars, 2011). 

4.5 Chefernas syn på ledarskap   
Då Chef C är nytillträdd som chef har hon intagit en lyssnande roll, där hon lägger stor vikt 
vid att lära känna sin personal. Hon försöker vara rak och tydlig för att personalen ska veta 
var hon står. Eftersom det är roligare för personalen att arbeta om de får vara med och 
bestämma strävar Chef C mot att uppnå delaktighet. För Chef B är det väsentligt att 
medarbetarna känner till hennes ramar och det är hon tydlig med. Detta för att de anställda ska 
kunna konsultera henne med idéer och förslag. Eftersom Chef A tror mycket på människans 
egen förmåga och engagemang, blir resultatet att hon ställer höga krav på sina medarbetare. 
Hela ledarskapet genomsyras av engagemang och stor tilltro till personalen, där Chef A tror 
på den egna individen. Ett dynamiskt samarbete är för Chef D viktigt och detta uppnås genom 
att Chef D är rak och ärlig. Tre av cheferna anser sig vara situationsanpassade i sitt ledarskap 
och det tror cheferna skapar en större trivsel och bättre prestationer från medarbetarna. 
 
Det finns stora likheter mellan Chef C och Chef D då båda menar att de arbetar med en öppen 
dörr mentalitet, för att vara så tillgängliga som möjligt. För att underlätta sina medarbetares 
vardag försöker Chef C vara synlig och delaktig. Detta strävar även Chef B efter då hennes 
arbetsplats är centralt placerad i lokalen. Vid svåra beslut kan de anställda komma till Chef B 
och stämma av, men då Chef B inte vill ta över personalens eget ansvar, coachar hon och låter 
de anställda lära sig själva och utvecklas. Även Chef C försöker att stämma av och få insikt 
om det har varit något svårt eller klagomål av olika slag. Chef A resonerar precis som Chef C 
och Chef B då hon betonar att personlig närvaro är viktigt, men tiden räcker inte alltid till. 
 
Både Chef C och Chef D är av åsikten att ett bra personligt varumärke hos chefen gynnar 
banken. Om kunderna tycker om chefen bakom bankens varumärke kommer det att gynna 
bankens affärer. Bra service ger enligt Chef C mervärde för kunden och genom att chefen är 
ärlig och tydlig skapas det positiva känslor hos kunden. Förtroendet som förmedlas från 
chefen bidrar till att kunden väljer just den chefens bank. Chef D instämmer och förklarar att 
har banken en duktig chef gynnas bankens resultat av det. 
 
”För att det ska bli så bra som möjligt skapar jag förutsättningar, bra ledare bra 
förutsättningar, sämre ledare sämre förutsättningar” (Chef D, personlig kommunikation, 11 
mars, 2011). 
 
Chef A och Chef B är enade om att personligt varumärke istället gynnar ledarskapet i banken. 
Detta eftersom Chef A förklarar att förtroende är en central faktor för medarbetarna och de 
vill kunna känna att chefen stöttar och hjälper dem i det dagliga arbetet. Det blir svårt för de 
anställda att utföra sitt arbete optimalt om de inte känner förtroende för chefen. Ett bra 
personligt varumärke är hållbart om chefen är rädd om det och vårdar det, vilket i längden 
gynnar chefen. 
 
”Chefen blir trovärdig om denne försöker att hålla sitt varumärke, det inger både respekt och 
förtroende” (Chef B, personlig kommunikation, 4 mars, 2011). 
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I vardagliga beslutssituationer ger samtliga chefer sina medarbetare möjligheten att vara med 
och påverka. Detta för att personalen skall känna sig delaktig. Det är enligt Chef B viktigt att 
chefen försöker ta del av medarbetarnas åsikter innan ett beslut fattas. Angående förbättringar 
och kundnöjdhet förklarar Chef C att i den processen är det avgörande att alla i banken är 
delaktiga. Dock menar både Chef C och Chef D att vid beslut som rör bankens övergripande 
mål och fokusområden är de anställda inte involverade. 

4.6 Anställdas syn på chefens ledarskap 
Samtliga anställda är övertygade om att ett bra personligt varumärke hos chefen resulterar i ett 
bättre ledarskap. Anställd C förklarar att när en chef byggt upp ett personligt varumärke leder 
det till att olika egenskaper utvecklas, vilket medför att chefen lättare kan få med sig 
personalen.  
 
Om chefen har rätt influenser får denne lättare med sig personalen. De anställda trivs då bättre 
och känner glädje inför att uppnå gemensamma mål och bidra till resultatet. Samtliga fyra 
anställda framförde vikten av att chefen har förmågan att lyssna på sina medarbetare. Men 
också att chefen är lyhörd och har förståelse för medarbetarnas arbetssituation betonas som 
betydelsefulla egenskaper. Chefen bör enligt Anställd D kunna kommunicera med sina 
anställda, se varje medarbetare som unik samt kunna lyfta fram och utnyttja personalens 
främsta kunskaper. Chefen bör också enligt Anställd A ge tydlig feedback vid lyckade 
respektive mindre lyckade insatser. Anställd C och Anställd D förklarar att chefen bör ha 
övergripande kunskap och god koll på verksamheten. Förr behövde cheferna ha större 
kunskaper kring bankens verksamhet medan idag har detta ersatts av specialister. Därmed 
behöver dagens chefer ha kompetens som ledare, kunna fatta snabba, välmotiverade beslut 
samt ta ansvar i större utsträckning. 
 
Att få medarbetarna att känna gemenskap, engagera dem samt lyfta fram fördelarna hos 
personalen är en beskrivning av Chef D:s ledarskap. Detta leder till att medarbetarna klarar av 
ännu mer än de tror är möjligt. Anställd D förklarar att Chef D ser till helheten, fördelarna och 
organiserar arbetet utefter detta. Chef C upplevs som delaktig, hjälpsam och stödjande, vilket 
i kombination underlättar medarbetarnas arbete. Dessutom är hon enligt Anställd C duktig på 
att ge medarbetarna eget ansvar. Bank B:s grundläggande tankesätt är att allting kan utvecklas 
och förbättras. Därför består Chef B:s ledarskap enligt Anställd B av en vilja att driva 
verksamheten framåt, eftersom Chef B är närvarande och engagerad. Chef A:s ledarskap 
uppfattas av Anställd A som informellt eftersom Chef A föredrar och uppmuntrar till öppna 
diskussioner där samtliga anställda kan göra sin röst hörd. Personalens vetskap om Chef A:s 
personliga varumärke skapar en trygghet och samhörighet på bank A. Eftersom Chef A har 
bestämda åsikter och säger ifrån när det behövs, inger det en trygghet för medarbetarna. 
Anställd A beskriver Chef As personliga varumärke som genuint och äkta. Vid delegering av 
ansvar förklarar Anställd A att personalen känner att Chef A har förtroende för dem eftersom 
förmedlingen sker på ett genuint sätt. 
 
Samtliga anställda är överens om att de har inflytande i sitt arbete. Anställd C förklarar att 
personalen får vara med och bestämma i vardagsarbetet, vilket innebär att medarbetarna 
känner sig delaktiga. Dock beskriver hon att beslutsfattandet i en stor organisation går trögt 
och därför kan personalen endast påverka till viss del. Anställd A avdelning tillåter mer 
kreativa lösningar för kunder och därför anser han sig ha stort inflytande på sin egen 
arbetssituation. 
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5 ANALYS  

 
I följande kapitel framförs analysen där empirin ställs mot teorin, men även empiri mot 
empiri och teori mot teori. Strukturen på analysen följer den teoretiska referensramens 
upplägg, där personligt varumärke analyseras först. Därefter kommer våra fyra faktorer och 
slutligen ledarskap. 
 

5.1 Personligt varumärke 
Eftersom chefen står högst upp i hierarkin bör dennes personliga varumärke avspegla hela 
organisationens varumärke enligt Anställd D. Här drar vi en parallell till Rampersad (2010) 
som menar att det personliga varumärket är individens egen logotyp, vilken är uppbyggd 
utefter chefens åsikter och värderingar. Chefen uppvisar sin logotyp dagligen, men på grund 
av den hierarkiska ställningen blir chefen inte synlig för alla. Därför menar Anställd C och 
Anställd D att både chefer och anställda i banken bör visa upp sitt personliga varumärke. 
Även Chef D poängterar vikten av det personliga varumärket för samtliga som arbetar inom 
banksektorn. Ett tecken på att chefers varumärke är betydelsefullt är att Chef D kunder har 
följt med honom till bank D, detta genom förtroendet han byggt upp hos kunderna. Vi kopplar 
detta till Montoya (2002) som menar att chefer som synliggör sina styrkor uppfattas som 
unika och dessutom skapar de speciella fördelar. Detta tyder på att chefer som har ett 
tilldragande personligt varumärke lättare kan attrahera och behålla kunder. Vidare betonar en 
av cheferna att kunder inte vill träffa banken som sådan, utan personerna bakom banken. En 
av de anställda menar även att det som skiljer bankerna emellan är personalen, vilket kan ha 
inverkan på kundernas val av bank. 
  
Det personliga varumärket förmedlar även chefens ståndpunkter och utan ett personligt 
varumärke betraktas chefen som diffus enligt Chef B. Här drar vi en parallell till Montoya 
(2002) som nämner att individens ståndpunkter, värderingar och handlingar förmedlas via det 
personliga varumärket. Även Robild (2007) anser att det personliga varumärket bör 
genomsyras av ens personliga ståndpunkter och värderingar, för att därigenom uppfatta 
chefens identitet som äkta. Därför är inte bara den subjektiva bilden viktig eftersom chefens 
varumärke granskas och bedöms av omgivningen (O´Brien, 2005). Anställd C menar därför 
att bankpersonal och bankchefer behöver tänka på att de behöver förmedla ett 
förtroendeingivande intryck, bland annat genom sin klädkod. Detta styrks av Robild (2007) 
som förklarar att bankpersonal behöver inge trygghet och förtroende. Genom sitt klädval 
förmedlar de respekt till sina kunder och medarbetare (Ibid.). Därför blir det viktigt för chefen 
att förmedla sitt varumärke korrekt för att omgivningen skall uppfatta chefens sanna identitet. 
Den korrekta bilden kan förmedlas om chefen tänker på sin profil och hur han eller hon vill 
bli uppfattad. Detta genom att uppvisa profilen för omgivningen (Robild, 2007). Våra 
chefsrespondenter åskådliggör att de vill bli uppfattade som kompetenta, engagerade och 
delaktiga. Detta eftersom cheferna anser att kunderna förväntar sig att bankpersonalen agerar 
professionellt. Därför är det enligt Chef A viktigt att chefen är engagerad och kunnig inom sitt 
område. 
  
Både Chef A och Chef B är överens om att chefens personliga varumärke enbart gynnar 
ledarskapet i banker. Chef A betonar att det är viktigt att förmedla förtroende till 
medarbetarna i det dagliga arbetet. Även Chef B menar att ett trovärdigt personligt varumärke 
inger respekt och förtroende hos medarbetarna, vilket vi kopplar till Rampersad (2010) som 
menar att trovärdighet kan delvis skapas genom chefens kunnande. Det tolkar vi som att 
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chefens kompetens kan vara förtroendeingivande för personalen och därigenom får chefen 
respekt från de anställda. Ett personligt varumärke blir enligt Chef B hållbart om individen är 
rädd om och vårdar sitt varumärke. Detta stöds av Rampersad (2010) som förklarar att 
individer bör bli mer medvetna om sitt varumärke samt använda det på ett strategiskt, 
konsekvent och effektivt sätt. Utifrån Chef B:s samt Rampersads (2010) uttalande, drar vi 
slutsatsen att chefer bör vara medvetna om och vårda sitt personliga varumärke för att på så 
sätt få ett mer hållbart varumärke.    
 
Samtliga anställda anser att det personliga varumärket är till fördel för chefen. Dock lyfter 
Anställd C upp en nackdel, där hon menar att individer kan bli kategoriserade i ett specifikt 
fack enbart för att de beter sig på ett visst sätt. Detta kopplar vi till Robild (2007) som menar 
att det beror på att individer spelar olika roller. Därför behöver individer anstränga sig för att 
förmedla rätt roll utåt, för att inte missuppfattas (Ibid.). Däremot menar Rampersad (2010) 
och Montoya (2002) att individer ska vara sig själva och inte inta falska roller. Detta för att 
inte framstå som en bluff. Chef D anser att chefer kan förstöra sitt och bankens varumärke 
genom olämpligt agerande. Dock menar Anställd D att chefer med sämre personligt 
varumärke kan uppnå goda resultat med hjälp av duktiga medarbetare. Även Robild (2007) 
anser att chefen är personalens föredöme och därför bör de bli medvetna om hur personalen 
uppfattar dem. Chef C menar dessutom att medarbetarna tar åt sig informationen bättre och 
presterar bättre om chefen har ett tilltalande personligt varumärke. 

5.2 Karisma 
Samtliga fyra anställda är av åsikten att deras chefer har någon form av utstrålning. Detta 
kopplas till Weber (1987) som förklarar att en stark personlig utstrålning, samt förmedling av 
chefens yttre skapar en trovärdighet och tillit hos medarbetarna, vilket leder till att de följer 
chefen. Anställd A menar att allt från kroppsspråk till ordval och öppenhet är positiva 
egenskaper som en karismatisk chef har, vilket även Kihlström (2006) stödjer då karismatiska 
personer sänder ut både verbala och icke verbala signaler med hjälp av kroppen, rösten och 
ansiktet. Innebörden blir att karismatiska chefer har en naturlig utstrålning som fångar vår 
uppmärksamhet.  
 
Samtliga anställda anser att karisma är viktigt vid framförande av information, vilket stöds av 
Kihlström (2006) som menar att karismatiska personer är skickliga kommunikatörer som 
lättare får med sig personalen. Även Chef D påpekar att karisma är betydelsefullt vid 
framförande av budskap till kunder och personal, då han förklarar att förmedlandet av olika 
budskap kan underlättas om chefen är karismatisk. Enligt Chef C och Chef B har en chef med 
naturlig karisma lättare att få de anställda att sträva mot gemensamt uppsatta mål. Även 
Weber (1987) förklarar att karisma underlättar förmedlandet av de mål och visioner som 
företaget har satt upp. Detta genom att chefen på ett tydligt och välformulerat sätt framför 
ideologin kring företaget och vad som behöver göras för att visionen skall bli verklighet 
(Ibid.). Anställd A instämmer och poängterar att karisma är en viktig del för att uppnå 
företagets mål och visioner. Karismatiska personer förmedlar sitt budskap enklare till åhörare, 
eftersom karismatiska personer oftast inger ett bra intryck på omgivningen. De är även 
skickliga kommunikatörer och har förmågan att kunna övertyga och inge förtroende i det som 
sägs (Kihlström, 2006).   
 
Då en chef är ärlig och kunnig tenderar de anställda att vilja följa chefen enligt Anställd C. Vi 
kopplar det till Trachtenberg (2010) som menar att individer tenderar att följa en ledargestalt 
som har karisma, utan att egentligen reflektera över det. Även Anställd A och Anställd C 
anser att medarbetare följer karismatiska chefer omedvetet. Dock är det viktigt att det som 
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förmedlas är korrekt. Detta förklarar McHugh (2009) som menar att en chef bör ha pondus för 
att kunna upprätthålla lojalitet med personalen. Chefens karaktär hjälper denne att vara sig 
själv och agera på ett naturligt sätt (McHugh, 2009).  
 
Chef D och Chef B förklarar att en karismatisk chef ofta ses som en förebild. Anledningen till 
detta är att karismatiska personer tar hänsyn till andras åsikter och främjar relationer. Chef D 
betonar även att karisma är en viktig egenskap hos en chef, eftersom denne har dagliga 
relationer med sina medarbetare. Detta ser vi tydliga kopplingar till Kihlström (2006) som 
förklarar att karisma framkommer i relation och interaktion med andra människor. Det är 
omgivningen som avgör om en chef har en personlig utstrålning eller inte (Ibid.). Chef D 
upplevs av Anställd D som en i gruppen, snarare än deras chef. Detta eftersom Chef D inte är 
en dominant person, utan är mer inriktad på att skapa god trivsel och sammanhållning inom 
banken. Här kan vi se likheter till McHugh (2009) som förklarar att karismatiska chefer är 
sympatiska, vilket får personalen att känna sig som chefens vänner. Vidare beskrivs 
karismatiska chefer som energiska och de ser till både företagets och personalens bästa (Ibid.). 
Därför påpekar Chef A att hon behöver vara ett föredöme för sin personal för att få med sig 
sina anställda. Även Chef B instämmer att de anställda lätt tar efter chefen, då denne ses som 
en förebild. Detta kopplar vi till Kihlström (2006) som menar att för att chefen ska kunna vara 
ett föredöme och uppfattas som ärlig, bör chefen leva som den lär. Personalen inspireras 
enligt Chef C av en karismatisk chef eftersom medarbetarna ser upp till chefens kompetens 
och kunnande. 
 
Chef A beskriver att karisma aldrig är till nackdel för att lyckas som chef. Dock poängterar 
hon att karisma inte är allt, då chefen bör förstå sig på organisationen som helhet. Vidare 
nämner hon att chefen dessutom bör ha ett stort genuint engagemang samt en förståelse för 
medarbetarna. Detta talar delvis emot Weber (1987) som konstaterar att en chef bör ha 
karisma för att kunna styra. Däremot kan vi se tydliga kopplingar mellan Chef A:s uttalande 
och McHugh (2009) som anser att karisma är en viktig faktor som kan skilja en bra chef från 
en mindre bra. Anställd A menar också att de anställda ser tydliga skillnader hos en chef som 
innehar en god och genuin karisma, från en chef som inte har det. Vidare menar han att chefer 
som har en god och genuin karisma får personalen att bli mer engagerad, tänka positivt och 
inte enbart se förändringar ur ett negativt perspektiv. Kihlström (2006) instämmer, eftersom 
karismatiska chefer innehar en övertygande förmåga som framhäver fördelarna med 
förändringar (Ibid.). 

5.3 Retorik 
Samtliga chefer benämner retorik som en slags talkonst i förmedlandet av budskap. Här ser vi 
likheter till Hägg (1998) som menar att individers retorik grundas i praktisk kunskap, teknik 
och tillämpning. Samtliga chefer och anställda anser även att en chef bör tänka på sin retorik 
vid framförande av olika budskap. Även Juhlin (1999) menar att individer som tänker på sin 
röst och framträdandeteknik kan få fram en bättre argumentation. Därför tänker Chef C på hur 
hon förmedlar sig i såväl tal som skrift för att andra ska uppfatta henne som hon vill uppfattas. 
Anställd D och Chef B betonar också att chefen bör tänka på sin retorik, särskilt vid 
förändringar. Om chefen tänker på sin retorik och uttrycker sig på ett välformulerat sätt, kan 
det leda till att eventuella invändningar minskar i antal enligt Anställd D.  
 
Chefer bör även tänka på sitt kroppsspråk enligt de anställda. Anställd B påpekar att 
budskapet som förmedlas bör avspeglas i kroppsspråket. Även Cederberg (1996) menar att en 
chef bör tänka över sitt kroppsspråk och de signaler som sänds ut via klädsel, frisyr och 
hållning, men också mimik, ansiktsuttryck och gester. Dessa aspekter är viktiga att betrakta 
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eftersom det första intrycket skapas utifrån personens kroppsspråk (Ibid.). Anställd C 
förklarar att de chefer som har ett levande kroppsspråk använder kroppen och tonläget för att 
förstärka budskapet, vilket gör att chefen blir mer intressant att lyssna på. Även Cederberg 
(1996) konstaterar att betoning, röstläge och kroppsspråk är viktigare än själva ordens 
betydelse. Anställd A, Anställd B och Anställd D anser att kroppsspråket bör förstärka 
budskapet för att chefen skall bli trovärdig. Två anställda förklarar också att övertygelsen och 
trovärdigheten påverkas av chefens kroppsspråk. Detta kopplar vi till Cederberg (1996) som 
menar att yttre faktorer såsom utseende, klädsel och bakgrund har en inverkan på talarens 
trovärdighet. 
 
Chef A beskriver retorik som hur något sägs, inte vad som sägs. Detta beskriver Ramirez 
(2004) som logos, vilket innefattar individens ordval och hur personen använder sitt 
ordförråd. Anställd B instämmer att det är viktigt att tänka på hur budskap framförs, detta för 
att kunna förstärka budskapet. Vidare menar Anställd D och Anställd B att trovärdigheten i 
framförandet speglas i hur motparten uppfattar budskapet. Här ser vi likheter med det som 
Ramirez (2004) beskriver som ethos, vilket avspeglar trovärdigheten i talet. En chef som är 
ärlig och kunnig upplevs som trovärdig enligt Anställd C. Informationen tas emot på ett bättre 
sätt om chefen är intressant och brinner för sin sak enlig Anställd C. Detta går samman med 
vad Ramirez (2004) betecknar som pathos, som innebär att väcka tankar och känslor hos 
motparten. Det är enlig Anställd C viktigt att tänka på hur något uttrycks, eftersom det kan 
avspeglas i personalens engagemang. Vi kan se tydliga kopplingar till Juhlin (1999) som 
menar att brist på engagemang från chefens sida återspeglas hos personalen.  
 
Anställd A, Chef C och Anställd C anser att chefen bör anpassa sin talan beroende på hur 
situationen ser ut, vilket vi kopplar till ”att man bör tala med bönder på bönders vis och med 
lärda män och kvinnor på latin” (Juhlin, 1999, s.11.). Även Chef D anser att en chef inte kan 
vara formell i alla lägen, utan måste anpassa sig efter situationen. Detta kopplas till Müllern 
och Elofsson (2006) som förklarar att retorik är ett komplext verktyg, men vid rätt användning 
kan retoriken medföra viktiga fördelar för chefen. Chef C menar att ibland kan det vara till 
nytta att använda en mer informell retorik. 
 
Retorik är en talkonst som kan användas för att övertyga de anställda att chefens idéer och 
lösningar är de bästa (Müllern & Elofsson, 2006). Detta motsätter sig Chef D och Chef B 
delvis till, eftersom de anser att chefen inte enbart ska övertyga personalen, utan även lyssna 
på sina anställda och utifrån det fatta bättre beslut. Det är till fördel för chefen att lyssna på 
sina medarbetare, eftersom chefen därigenom får större vetskap om hur beslutet kommer att 
tas emot av personalen enligt Chef D. Detta styrks av Düring (2000) som förklarar att det 
enbart är till chefens vinning att kunna lyssna på sin omgivning, vare sig personen är chef 
eller anställd. Om chefen lyssnar och visar respekt gentemot sin personal framkommer 
information på ett bättre sätt (Ibid.). Även Anställd D menar att det är nödvändigt för en chef 
att lyssna på hela personalstyrkan, samtidigt som chefen bildar sig en egen uppfattning. Detta 
för att kunna fatta bättre beslut och övertyga personalen. Anställd C anser att chefen dessutom 
ska kunna erkänna fel och brister och även kunna ta mod till sig och be medarbetare om hjälp. 
Anställd C:s uttalande kan kopplas till Düring (2000) som förklarar att individer alltid vinner 
på att ha förmågan att lyssna och kunna ta till sig både positiv och negativ kritik. 

5.4 Värderingar 
Tre av cheferna anser sig vara medvetna om sina egna personliga värderingar i stor 
utsträckning. Chef D påpekar att värderingar är djupt rotade i människan, vilket innebär att 
det är naturligt för honom att fullfölja sina värderingar. Däremot menar Chef C att trots 



 
41 

hennes vetskap om sina värderingar, kan det dyka upp situationer som får henne att ta 
ställning till sina värderingar. Detta motsätter sig Werner Runebjörk (2006) delvis till genom 
att förklara att individer oftast inte är medvetna om sina egna värderingar. Detta eftersom de i 
många fall är svårbeskrivliga. Vissa individer har lättare att sätta ord på och följa sina 
värderingar medan andra anser att det är en naturlig aspekt och därmed svårt att sätta ord på. 
Värderingar är enligt Chef B något subjektivt, vilket innebär att det inte finns något rätt eller 
fel. 
 
Både Chef C:s och Chef B:s värderingar genomsyrar deras sätt att tänka, men de ställer sig 
ändå bakom företagets uppsatta riktlinjer och policys. O´Brien (2005) beskriver att individer 
sällan i tillräcklig utsträckning följer sina värderingar fullt ut. Anställd C förklarar att det är 
viktigt för en chef att ha kunskap om sina egna värderingar, dock är det inte lika vitalt att 
chefen förmedlar dessa till personalen. Det viktiga är att chefen står bakom och följer 
företagets värderingar. Anställd A instämmer och förklarar att Chef A står bakom bank A:s 
värderingar och följer dem väl, eftersom värderingarna genomsyrar hela arbetet. Samtliga 
chefer är eniga om att det inte är möjligt för en chef att arbeta på en arbetsplats där chefens 
egna värderingar strider mot företagets. Tydliga kopplingar kan dras till Müllern och Elofsson 
(2006) som förklarar att generellt bör chefer söka individer, vars värderingar överensstämmer 
med företagets. Det är även viktigt att chefen och företaget delar värdegrund, eftersom de 
främjar motivationen hos chefen. Om chefens värderingar är vitt skilda från företagets blir 
inte dennes motivation lika stark (Müllern & Elofsson, 2006). 
 
Chefen bör omvandla ord till konkret handling för att uppfattas som trovärdig enligt Werner 
Runebjörk (2006). Detta instämmer samtliga anställda med, då Anställd B förklarar att 
förtroendet för chefen blir starkare om denne lever som den lär. Anställd A ser mer till utfallet 
och beskriver att om chefen inte lever som den lär, kan det leda till att personalen agerar på 
samma sätt. Därför är det betydelsefullt att chefens agerande motsvarar dennes ord. Detta 
styrks av Anställd C som förklarar att det är a och o för chefen att föra ord till handling. 
Utfallet som Anställd C belyser är istället att medarbetarna kanske inte väljer att följa chefen 
om dennes handling inte speglar dennes talan. Vi kopplar det till Werner Runebjörk (2006) 
som förklarar att förvirring och frustration kan uppstå hos personalen, ifall chefen inte agerar 
utefter sin talan. Det kan medföra negativa konsekvenser för företaget. 
  
Genom att chefen har vetskap om sina egna värderingar och inser vad som driver honom eller 
henne, kan chefen motivera sin personal till att prestera bättre (Challener, 2010). Anställd A 
anser att de anställda får bättre förståelse för chefen och dennes arbete, om de känner till 
chefens värderingar. Anställd A förklarar att hans eget arbete underlättas om han vet vad 
chefen står för. Fördelen blir att Anställd A inte behöver tänka på hur Chef A ställer sig till 
olika frågor. Om chefen väljer att förmedla sina värderingar, får medarbetarna en större 
vetskap gällande värderingarna, vilket ger medarbetarna en större frihet enligt Chef B. Chefen 
på bank B väljer att framföra företagets värderingar till sina medarbetare. Detta för att de skall 
kunna fatta egna beslut utifrån givna ramar. För att personalen ska ha en gemensam 
värdegrund och se saker på samma sätt, förmedlar Chef D företagets värderingar. Detta för att 
undvika missförstånd. Detta kopplas till Werner Runebjörk (2006) som beskriver att klara och 
tydliga värderingar inspirerar personalen till att följa chefen. 

5.5 Passion 
Cheferna associerar passion på ett liknande sätt, där Chef C och Chef B förknippar passion 
med ett brinnande intresse för arbetet. Detta kopplar vi till Kihlström (2006) som menar att 
passionerade människor är entusiastiska och visar en speciell glöd. Vidare förklarar Chef A 
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att passion är nödvändigt för att chefen skall få med sig personalen, vilket stöds av Sukin 
(2009) som beskriver att sådana chefer har stor inverkan på sina medarbetare. Chef D 
beskriver att passionerade chefer går in för arbetsuppgifter på ett djupare plan, då dessa chefer 
engageras i stor grad av arbetet. Vi kan se tydliga paralleller till Tollgerdt-Andersson (2010) 
som beskriver att passion är en gynnsam framgångsfaktor i yrkeslivet. Begreppet anspelar på 
att personen verkligen brinner för sitt arbete (Ridlehuber, 2002). Chefen bör brinna för sitt 
arbete och vara engagerad (Tollgerdt-Andersson, 2010).  
 
Samtliga chefsrespondenter engageras av att se sina medarbetare lyckas. Chef A förklarar att 
hon finner glädje i att följa sina medarbetare som slutför ”bra” affärer och detta skapar nöjda 
kunder. Anställd A och Chef D är enade om att glädje och engagemang smittar av sig till 
medarbetarna. Chef B resonerar likartat, men betonar att det är passionen som smittar av sig 
till medarbetarna. I båda fall medför det att chefen och personalen får ett positivare 
arbetsklimat, vilket ger en bättre förutsättning för att skapa goda resultat. Detta kan vi koppla 
till Kihlström (2006) som förklarar att passion och engagemang har en tendens att smitta av 
sig till andra människor. Vidare beskriver Kihlström (2006) att ju större passion personen i 
fråga har, desto mer påverkas omgivningen. Enligt samtliga respondenter är både passion och 
engagemang viktiga beståndsdelar i chefernas arbete. Detta har i sin tur en positivt 
påverkande effekt på omgivningen, då andra människor rycks med.  
 
Anställd A förklarar att de anställda märker tydligt om chefens passion är äkta eller falsk, då 
detta märks i ordval och tonläge. Kopplingen blir till Ho et al. (2011) som kategoriserar 
passion i harmonisk eller tvångsmässig. Chef A menar att det är nödvändigt för en chef att ha 
passion för sitt arbete, eftersom denna faktor tenderar att motivera medarbetarna. Även Chef 
C och Chef B anser att en passionerad chef skapar en bättre sammanhållning i gruppen, vilket 
medför att medarbetarna kan prestera bättre. Eftersom det finns ett positivt samband mellan 
harmonisk passion och arbetsprestationen, kopplar vi det till Ho et al. (2011) som förklarar att 
människor med harmonisk passion för sitt arbete får en högre kognitiv status, vilket resulterar 
i att det smittar av sig i arbetet och deras passion utmynnar i en ökad arbetsprestation. 
 
Samtliga chefer menar att deras passion för arbetet kan smittar av sig till medarbetarna, vilket 
kan höja medarbetarnas prestationer. Anställd A menar att chefens passion återspeglas i 
personalens inställning till arbetet, vilket Luke (2011) förklarar som att chefen kan genom sin 
egen passion för arbetet, motivera och inspirera sin personal till att höja prestationsförmågan. 
Dock finns en baksida av detta, då brist på passion från chefens sida istället medför att de 
anställda mister engagemanget och prestationerna kan då utebli helt och hållet (Ibid.). I 
positionen som chef är målet att få medarbetarna att prestera. Då medarbetarnas inställning till 
arbetet kan påverkas av chefen, är det betydelsefullt att positiva signaler sänds ut. Därför bör 
chefen välja ett yrke som intresserar denne, för att de positiva signalerna ska uppfattas som 
äkta.  
 
Respondenterna skiljer mellan en passionerad och opassionerad chef, där en opassionerad 
chef enligt Chef B är oinspirerande och medarbetarna utvecklas inte som förväntat. Chef D 
konstaterar att det inte är möjligt att vara oengagerad som chef, då det i längden blir svårt för 
chefen att arbeta med något som denne inte har intresse för. Även Montoya och Vandehey 
(2003) menar att individer trivs bättre med ett arbete som intresserar dem och det skapar en 
passion för arbetet. Det räcker dock enligt Chef A inte enbart med att chefen har passion för 
sitt arbete, utan chefen ska dessutom få med sig hela personalstyrkan. Detta sammanfaller 
med Kihlströms (2006) förklaring om att personer som är passionerade har en starkare 
utstrålning och den starka utstrålningen leder till att individerna får stort inflytande. Alltså 
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behövs även utstrålning för att påverka andra människor till att vilja följa en individ. Passion 
är även viktigt enligt Anställd B, då chefen anstränger sig för något denne verkligen tror på 
och vill uppnå. Anställda tar då till sig budskapet på ett bättre sätt, vilket stöds av Tollgerdt-
Andersson (2010) som menar att passion är den viktigaste individuella egenskapen för att nå 
framgång i yrkeslivet. Samtidigt är passion även en betydelsefull aspekt för att företaget som 
helhet ska bli framgångsrikt (Ridlehuber, 2002). 

5.6 Ledarskap 
Inom banken är våra chefsrespondenter noggranna med att påpeka att medarbetarnas 
utveckling är en väsentlig del i ledarskapet. Samtliga chefer ger sin personal utrymme för att 
kunna utvecklas och växa i sina roller. Detta stöds av Ulrich och Smallwood (2008) som 
förklarar att en framstående del i ledarskapet är att motivera, engagera och kommunicera med 
medarbetarna, för att de ska ha en förutsättning att kunna utvecklas. Chef D är inne på samma 
spår då han nämner att bra ledare skapar bättre förutsättningar, sämre ledare sämre 
förutsättningar. Detta kopplar vi till det som Ulrich och Smallwood (2008) beskriver som en 
strategisk chef. Dessa chefer tar hänsyn till marknadens utveckling för att ha möjlighet att 
positionera företaget samt dra nytta av det (Ibid.). Anställd D anser att chefer inom 
banksektorn bör kunna se företaget som en helhet, detta för att ha möjlighet till att fördela 
arbetet utefter detta. Sådana chefer beskrivs som verkställare av Ulrich och Smallwood (2008) 
som menar att chefen bör finna nya möjligheter för att skapa bättre, starkare resultat.  
 
Vår empiri tyder på att tre chefer använder den entusiasmerande ledarstilen. Chef B nämner 
att det är viktigt att coacha personalen. Utveckling ligger till grund för samtliga 
chefsrespondenter, då de engageras av att se sina medarbetare utvecklas. De tydliga dragen i 
denna ledarstil är att chefen motiverar sin personal och strävar efter att skapa en god 
sammanhållning för att gruppen skall prestera sitt yttersta (Berggren et al., 2007). Den chef 
som för tillfället intagit en lyssnande roll är Chef C. Detta på grund av hennes nytillträdda 
tjänst. Detta kopplar vi till Robild (2007) som förklarar att när chefer byter arbetsplats 
förändras deras roll och därför blir egenskapen att vara en god lyssnare, för tillfället viktigare 
än övriga aspekter såsom fackkunskap. 
 
Våra chefsrespondenter använder sig av olika beslutsstilar i olika sammanhang beroende på 
situationen. Dock fann vi att det är mest önskvärt att använda det som Yukl (2010) beskriver 
som delegerat beslutsfattande. Emellertid är det inte alltid möjligt att uppnå ett delegerande 
beslutsfattande, då Chef D och Chef C menar att vissa beslut tas av högre instanser. En bra 
chef ska enligt Anställd C vara driven och engagerad samt ha lätt för att lyssna på sina 
medarbetare. I bank B har chefen valt att vara centralt placerad i lokalen för att kunna vara 
mer delaktig, tillgänglig samt kunna ha daglig kontakt med sin personal. Detta innebär att 
chefen lättare kan stämma av med sina medarbetare vid svåra beslut. Det kopplar vi till vad 
Yukl (2010) beskriver som konsulterande beslutsfattande. I de övriga tre bankerna är cheferna 
inte lika centralt placerade, utan var och en har sitt eget personliga kontor. Dock nämner 
cheferna att de är tillgängliga och anser sig ha en ”öppen dörr mentalitet”, vilket även 
bekräftas av de anställda. Anställd A beskriver att de har ett stort eget ansvar, vilket kopplas 
till de Yukl (2010) beskriver som delegerande beslutsfattande. Vidare beskriver Chef A att 
hon tror på den egna individen och därför ställs höga krav på medarbetarna. I bankerna 
förekommer även den dirigerande ledarstilen då Chef D beskriver att det är nödvändigt vid 
behov att ge klara direktiv. 
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6 SLUTSATSER 

 
 
I det avslutande kapitlet presenteras vår slutsats och diskussion av resultatet. Dessutom 
presenteras vårt bidrag till forskningen och förslag på fortsatt forskning. 

Studiens problemformulering lyder enligt följande:  

Vilken betydelse kan personligt varumärke ha för chefer inom banksektorn? 

Vi har valt att undersöka det personliga varumärkets betydelse utifrån fyra faktorer som är 
beståndsdelar i det personliga varumärket. Vi fann att samtliga chefer inte medvetet tänker på 
sitt personliga varumärke, dock tänker de indirekt på hur de vill förmedla sig själva och hur de 
vill bli uppfattade av omgivningen. Utifrån faktorerna och de frågor vi fått besvarade kan vi 
konstatera att samtliga chefer har ett personligt varumärke. Detta då vi uppmärksammat att 
beståndsdelarna i det personliga varumärket var viktiga delar för cheferna i det dagliga 
arbetet. Den bidragande orsaken till att våra chefsrespondenter inte medvetet tänker på sitt 
personliga varumärke tror vi beror på att själva fenomenet är tämligen nytt och därför tänker 
de inte på fenomenet som sådant, utan mer på faktorerna som påverkar det personliga 
varumärket. 

Samtliga chefer menar att det är av stor betydelse att chefen bör tänka på hur de vill framstå. 
Detta för att omgivningen skall få en korrekt bild av chefen. Om chefens identitet, profil och 
image överensstämmer betraktas varumärket som genuint och äkta. Vi fann överraskande att 
samtliga chefers beskrivning av sig själva överensstämmer med de anställdas uppfattning av 
chefens personliga varumärke. Chefer som är sig själva och uppvisar den rätta bilden utåt, 
uppfattas som genuina av omgivningen. Detta då bankpersonalen belyste att chefen ständigt 
granskas av många ögon.  

Majoriteten av de intervjuade cheferna förenar personligt varumärke med respekt och 
förtroende. Cheferna menar att kompetens och erfarenhet inger förtroende och respekt. Därför 
vill samtliga chefer uppfattas som trovärdiga för att inge rätt intryck. Två av de anställda 
nämner att kunskap numera inte är lika viktigt som förr. Detta eftersom varje bank numera har 
specialister inom varje område. Dock poängterades att andra egenskaper blivit mer 
betydelsefulla, såsom förmågan att kunna leda och fatta gynnsamma beslut. Vi tror att 
cheferna inte innehar sin chefsposition enbart på grund av deras kunskap och 
ledarskapsförmåga, utan att cheferna har andra egenskaper som skiljer dem från mängden och 
övrig bankpersonal. Detta tror vi beror på deras unika personliga varumärken. Våra 
chefsrespondenter talade om varumärke i allmänhet eftersom de var bekanta med begreppet. 
Därför uttalade de sig om att chefer inom banksektorn bör vara rädda och försiktiga om 
varumärket. Detta eftersom byggandet av ett varumärke tar långt tid och bör därför 
upprätthållas samt bibehållas på ett varsamt sätt. Eftersom själva byggandet tar långt tid är det 
oerhört viktigt att vara rädd om och vårda varumärket. Detta då varumärket snabbt kan raseras 
om individen missköter sig eller tar fel beslut.   

Två av de anställda förklarade att många lagar och regler bestäms på högre nivå som cheferna 
måste följa. Ledarskapet inom bank blir således hierarkiskt eftersom mycket styrs uppifrån. 
Därför är det nödvändigt att chefer på lokalnivå har ett positivt personligt varumärke som 
inspirerar medarbetarna till att vilja följa de uppsatta riktlinjerna. Vi fann att tre chefer 
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använder sig av den entusiasmerande ledarstilen och den fjärde chefen strävar efter samma 
ledarstil. Detta tror vi beror på att de anställda är relativt fria i sitt arbete och klarar sig endast 
med hjälp av vägledning. Att kunna motivera och coacha medarbetarna blir därför centralt, då 
banken är beroende av medarbetarnas prestationer. Därför beskrev samtliga respondenter att 
det är viktigt att chefen är tillgänglig, då det kan uppkomma svåra beslut som behöver 
diskuteras. 

Chefer inom banksektorn har många möten där dialoger förs med både kunder och 
medarbetare. Därför bör cheferna tänka på hur förmedling av information sker. Här kan det 
personliga varumärket underlätta kommunikationsprocessen. Karisma och retorik är två 
viktiga färdigheter som kan underlätta chefens förmedling av budskap. Anställda tar då till sig 
budskapet lättare, eftersom chefen är karismatisk och innehar retoriska färdigheter. 
Förtroende i talet är viktigt enligt våra respondenter. Planering och strukturering av 
framförandet är därför nödvändigt, eftersom det är viktigare hur något förmedlas än själva 
budskapet. Därför är ärlighet och kunnighet vitala egenskaper som avgör chefens trovärdighet 
och påverkar medarbetarnas förtroende för chefen. Två av cheferna förklarar att de vill vara 
en förebild för sina anställda genom att vara ett bra föredöme. En av cheferna nämner att 
medarbetare lätt tar efter chefen och därför är det betydelsefullt om chefen är karismatiskt och 
duktig retoriskt. Även kroppsspråk beskrivs som en viktig aspekt i retoriken, då många av 
våra respondenter betonade vikten av att kroppsspråket bör förstärka budskapet som 
förmedlas. Chefer inom banksektorn träffar dagligen kunder och medarbetare och därför är 
det inte till nackdel att ha en ödmjuk sida, för att kunna anpassa sig efter situationen. Även 
medarbetarna bör vara situationsanpassade, då kundkontakten till stor del sker via 
medarbetarna. 

Det personliga varumärket bör avspegla chefens värderingar. Vi fann att cheferna har 
överensstämmande värderingar med banken och därför agerar de för att leva upp till dessa 
värderingar. Värderingarna förmedlas regelbundet till medarbetarna och dessa genomsyrar 
hela bankens verksamhet. Passion är en annan viktig del inom det personliga varumärket, 
vilket även visade sig vara en vital del inom banksektorn. Det framkom att cheferna är 
passionerade för sitt arbete, vilket de visar genom sitt engagemang och sin glädje för arbetet. 
Det framkom även att chefens passion och glädje för arbetet har en positiv inverkan på 
personalen. Detta skapar goda förutsättningar för att uppnå starka resultat. Även anställdas 
inställning till sitt eget arbete avspeglas i hur passionerade cheferna är för sitt eget arbete.  

Om en chef förstör sitt varumärke kan det även ha negativa följder för bankens varumärke. 
Detta eftersom chefer oftast ses som förebilder och medarbetarna ser upp till chefen. Därför 
blir det viktigt att chefen uppför sig på ett ansenligt sätt. Vi fann ytterligare en aspekt som en 
av våra respondenter betonade, att i fall chefen har ett dåligt varumärke kan medarbetarna 
kompensera. Detta då medarbetarna ständigt är synliga för kunderna och då kan de genom 
starka relationer ändå ge kunden en positiv syn på banken. Därför är det av yttersta vikt att 
även medarbetarna har ett starkt personligt varumärke som överensstämmer med bankens 
varumärke. Samtliga respondenter var enade om att det personliga varumärket har stor 
betydelse för chefer inom banksektorn. Detta sett utifrån de olika beståndsdelarna i det 
personliga varumärket. Som tidigare nämnt har faktorerna stor betydelse vid framföranden 
och i interaktion med kunder och personal. Retorik och karisma är färdigheter som underlättar 
förmedlingen av budskap och hur det tas emot. Passion och värderingar visar vad chefen står 
för och dennes inställning till arbetet.  
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Vår studie är ämnad att tillföra ett praktiskt bidrag om betydelsen av ett personligt varumärke 
hos chefer inom banksektorn. Studien ger ökad förståelse och kunskap kring betydelsen av att 
ha och använda det personliga varumärket inom banksektorn. Studien vidgar även 
kännedomen kring vikten av att chefer och övrig bankpersonal tänker på hur de framställer 
sig. Bankerna kan dra nytta av att se över chefernas och medarbetarnas personliga 
varumärken, detta för att se hur väl de överensstämmer med bankens varumärke. Det kan 
även gynna banken vid rekrytering av nya chefer och medarbetare. Ytterligare en aspekt som 
framkom är att bankerna kan dra nytta av personligt varumärke hos cheferna, då detta hjälper 
banken att attrahera nya kunder, men också behålla de befintliga. Vi fann överlag att 
medvetenheten kring fenomenet är begränsat och därför bör fenomenet uppmärksammas 
ytterligare. Detta eftersom fenomenet kan fungera som en konkurrensfördel för bankerna. 

Därför anser vi att det hade varit intressant som fortsatt forskning att undersöka hur mycket 
det personliga varumärket skiljer sig åt hos chefer, som arbetar på samma bank. Det hade 
också varit intressant att forska kring vilken påverkan det personliga varumärket hos 
bankpersonalen har på kundernas inställning till banken. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide Chef 
 
Allmänna frågor: 
Berätta lite om dig själv? (Utbildning, befattning, erfarenhet osv). 
 
Karisma: 
Vad betyder det för dig? 
Tänker du på din egen karisma?  
Om Ja: Hur använder du karisma i ditt arbete som chef? 
Om Nej: Varför inte? 
Vilken åsikt har du om karisma för en chef inom banken? 
 
Retorik: 
Vad betyder det för dig? 
Tänker du på din retorik i arbetet som chef?  
Om Ja: Hur ser du på dina retoriska kunskaper? 
Om Nej: Varför inte? 
Beskriv hur du använder dig utav dina retoriska kunskaper i arbetet som chef? 
Vilken uppfattning har du kring retorik angående kommunikation i rollen som chef? 
 
Värderingar: 
I vilken utsträckning är du medveten om dina egna värderingar? 
Medveten: Hur agerar du för att följa dem? 
Omedveten: Hur kommer det sig? 
Hur ställer sig dina personliga värderingar gentemot företagets? 
Om det skiljer: Hur gör du för att hålla fast vid dina egna värderingar? 
 
Passion: 
Vad betyder det för dig? 
Vad engagerar dig mest i arbetet som chef? 
Vad driver dig att varje dag komma till arbetet? 
Hur framkommer ditt engagemang eller drivkraft i arbetet som chef? 
 
Personligt varumärke: 
Hur vill du uppfattas av dina anställda? 
Vilken uppfattning tror du att dina anställda har om dig? 
Vilken åsikt har du om personligt varumärke hos chefer inom banken? 
Beskriv vilka konsekvenser personligt varumärke kan medföra internt? 
 
Ledarskap: 
Hur leder du dina anställda? Beskriv din ledarstil? 
Vilken personlig kontakt har du med dina anställda? 
Hur kan personligt varumärke gynna ledarskap inom banken? 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2 
 
Intervjuguide Anställd 
 
Allmänna frågor: 
Berätta lite om dig själv? (Utbildning, befattning, erfarenhet osv). 
 
Karisma: 
Beskriv vilken syn du har på chefens karisma? 
Vilken uppfattning har du om chefens karisma i interaktionen med er anställda? 
Vad är din åsikt om karisma för en chefsposition? 
 
Retorik: 
Beskriv din bild utav chefens retoriska kunskaper? 
Vilka konsekvenser kan chefens retoriska kunskaper medföra? 
 
Värderingar: 
Beskriv din vetskap om chefens personliga värderingar? 
Stor vetskap: Hur väl följer chefen sina värderingar? 
Liten vetskap: Varför? 
 
Passion: 
Hur driven är chefen i arbetet? På vilket sätt? Ge gärna något exempel. 
Beskriv din bild utav chefens passion för sitt arbete? 
 
Personligt Varumärke: 
Vilken bild har du utav chefen? 
Vilka färdigheter bör en chef inom banken ha? 
Vad är din åsikt angående personligt varumärke hos en chef? 
   
Ledarskap: 
Hur uppfattar du chefens sätt att leda? Beskriv? 
Hur tillgänglig är chefen för att kunna skapa en god arbetsrelation? 
Hur kan personligt varumärke gynna chefens arbete med er anställda? 
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