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Sammanfattning 

 

Uppsatsens titel: Samspelet mellan en ledares personliga varumärke och 

medarbetarnas syn på organisationskulturen inom banksektorn 

 

Uppsatsnivå:  Kandidatuppsats - Ledarskap 

 

Författare:  Johanna Borg, Anna Börjesson och Patricia Larning 

 

Handledare:  Pia Ulvenblad 

 

Nyckelord:  Ledarskap, personligt varumärke, organisationskultur 

 

Problemformulering:  På vilket sätt samspelar ledarens syn på sitt personliga varumärke 

  med medarbetarnas syn på organisationskulturen? 
 

Syfte: Vårt syfte med studien är att beskriva hur ledarens personliga 

varumärke och medarbetarbetarnas syn på organisationskulturen 

kan samspela. Studien syftar till att förstå varför samspelet ser ut 

som det gör samt att utveckla begrepp som är av betydelse för 

samspelet.  

 

Teoretisk referensram: Vår teoretiska referensram är uppbyggd av ledarskap, personligt 

varumärke och organisationskultur. Referensramen mynnar ut i en 

teoretisk modell med tre teman; beteende, symboler och 

värderingar, som används för att studera samspelet. 

 

Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod med en 

abduktiv ansats. Vårt empiriska material har samlats in genom 

intervjuer med bankledare och enkäter från medarbetare.  

 

Resultat: Genom vår undersökning har vi sett att ledarens personliga 

varumärke och organisationskulturen samspelar gällande beteende, 

syn på symboler och värderingar. Resultatet har vi fått fram genom 

att studera likheter mellan ledarens syn på sitt personliga 

varumärke och medarbetarnas uppfattning av 

organisationskulturen. Vi ser likheter mellan ledarens uppfattning 

av sig själv, sitt beteende, sin syn på symboler, sina värderingar 

och det beteende, de symboler och de värderingar som 

medarbetarna upplever i organisationskulturen. Vi tror att ledarens 

personliga varumärke och organisationskulturen påverkas av 

varandra och därmed samspelar. 

 

  



Abstract 

 

Titel: The interaction between a leader's personal brand and employees' 

views on organizational culture within the banking sector. 

 

Course:   Bachelor thesis - Leadership 

 

Authors:  Johanna Borg, Anna Börjesson och Patricia Larning 

 

Advisor:  Pia Ulvenblad 

 

Keywords:  Leadership, personal brand, organizational culture 

 

Problem formulation:  In what way do leader's views on their personal brand interact with 

employees' views on organizational culture? 

 

Purpose: Our purpose of this study is to describe how the leader's personal 

brand and employees' view of organizational culture can interact. 

The study seeks to understand why the interaction looks like it 

does, and to develop concepts that are important for the 

interaction. 

 

Theoretical framework: Our theoretical framework consists of leadership, personal brand 

and organizational culture. The framework leads to a theoretical 

model with three themes; behavior, symbols and values, which are 

used to study the interactions. 

 

Methodology: We have used a qualitative research method with an abductive 

approach. Our empirical material was gathered through interviews 

with bank managers and questionnaires from employees. 

 

Results: Through our research we have seen that the leader's personal brand 

and organizational culture interacts regarding behavior, views on 

symbols and values. We have come to these results by studying 

similarities between the leader's views on their personal brand and 

employees' perceptions of organizational culture. We see 

similarities between the leader's perception of themselves, their 

behavior, their view of symbols, values and behavior, the symbols 

and values that employees perceive the organizational culture. We 

believe that the leader's personal brand and organizational culture 

affect each other and therefore interact. 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet får läsaren en introduktion till uppsatsen. En bakgrund till ämnet 
presenteras samt en diskussion kring problemområdet ges, vilket leder fram till uppsatsens 

problemformulering. Även syftet och de avgränsningar som gjorts förklaras. En kort 

definition på våra centrala begrepp presenteras; ledarskap, personligt varumärke samt 

organisationskultur. 

 

 

1.1. Problembakgrund 
 

Ett tjänsteföretag kan enligt vår uppfattning ses som en organisation som inriktar sig på 

service, vilket även kan vara ett av banksektorns fokus. Vi ser service som en tjänst som 

bankerna förväntas erbjuda sina kunder. Servicen banken erbjuder är till för att stötta 

kunderna i deras ekonomiska situation. För att kunderna ska känna ett förtroende för banken 

anser vi bland annat att banken bör stå för vad de säger samt att de har den kunskap som krävs 

för att möta kundernas behov. Enligt Cronin och Taylor (1992) är tjänsteföretagens 

huvudsakliga uppgift att erbjuda den kvalité på service som tillfredsställer kunden. 

Kouchesfahani, Sajedi, Abdoolahzade och Sheikhhossini (2013) argumenterar för att en viktig 

faktor inom organisationer är att tillfredsställa kunder, framförallt inom banksektorn. En 

annan viktig faktor för organisationer, enligt vår uppfattning, är att även tillfredsställa 

medarbetarna. 

 

Trivsel i en organisation kan enligt vår mening ha en koppling till kulturen. De svenska 

forskarna Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2012) är några som forskat i ämnet och 

förklarar att organisation som kultur handlar om att se en organisation som en grupp individer. 

Det kan liknas vid vad Bang (1999) menar med att organisationer behöver tillta andra 

funktioner vid arbetsplatsen utöver produktion och avlöning, så som att se till individens 

behov. Människor tillbringar en stor del av sin vakna tid på sin arbetsplats och därför bör 

trivsel prioriteras så fler behov kan tillgodoses (Bang, 1999). Vi har utifrån ovanstående 

historik dragit slutsatsen att organisationskulturbegreppet har utvecklats till ett begrepp som 

grundas i individer i organisationer. Bang (1999) skriver att organisationskulturen studerats 

för att hitta förhållanden i organisationen som kan vara en hjälp till att beskriva, förutsäga 

samt att förklara medarbetarnas olika beteenden. 

 

För att få en förståelse för vad ett personligt varumärke innebär, får vi gå tillbaka till 

varumärkets historia. Melin (1999) påstår att ingen vet varför märkning av materiella ting 

påbörjades, men förklarar att en tänkbar orsak kan vara att individen valde att märka sina 

ägodelar för att visa att den tillhörde personens ägo. Håkansson och Wahlund (1996) 

argumenterar för att varumärken kan berätta för andra individer vilka vi är eller vilka vi vill 

vara, men även att varumärket kan skildra hur vi är som individer.  

 

 

1.2. Problemdiskussion 
 

Tidigare forskning har visat ett samspel mellan organisationskultur och organisationens 

varumärke inom servicebranschen (de Chernatony & Cottam, 2008). Resultatet av studien 

visar att organisationskulturen är en viktig del i varumärkets framgång. Kulturen som råder i 

organisationen sägs vara en drivkraft för medarbetarnas beteende. De Chernatony och Cottam 
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(2008) menar att organisationskulturens värderingar bör vara överensstämmande med de 

värderingar som varumärket står för.  

 

Ledaren kan medvetet, med hjälp av sin symboliska position, vara en förebild för sina 

anställda och en framtida önskad kultur (Bang, 1999).  De handlingarna ledaren utför har ett 

symboliskt värde för övriga medarbetare. Med andra ord bör ledaren stå och leva för de 

värderingar som hon eller han tror på. Agerar ledaren utifrån vad han eller hon står för tror vi 

att medarbetarna får ett förtroende för ledaren. Våra värderingar påverkar våra val, hur vi 

agerar och relaterar till andra personer samt hur vi väljer att kommunicera (Werner 

Runebjörk, 2006). Värderingar styr vårt beslutsfattande samt hur vi agerar i olika situationer, 

därför kan det vara viktigt att vara medveten om vad vi som individer har för värderingar. 

Likaså menar Karp och Helgø (2008) att det är relevant för ledare att vara medveten om hur 

värderingar påverkar beslut de tar samt hur de inverkar på deras beteenden. Ledarskap är 

enligt Werner Runebjörk (2006) starkt sammankopplat med en persons karaktär och 

personlighet så som den personen uppfattas och även hur personen vill bli uppfattad av andra 

människor. Det viktigaste för att utveckla ett starkt personligt varumärke är att analysera vad 

du som person står för, vilket vi tolkar som värderingar. 

 

Tidigare forskning kring organisationskultur och personligt varumärke kopplat till 

banksektorn finner vi begränsad. Att tidigare forskning kring organisationskultur inom 

banksektorn i Sverige inte har stötts på tycker vi är märkligt eftersom svenska forskare enligt 

Bang (1999) har ett stort intresse kring organisationskultur. Den tidigare forskning vi funnit är 

bland annat hur ledarskap och engagemang kan påverka hur de anställda ser på bankens 

värderingar (Wallace, Chernatony & Buil, 2011). Resultatet av studien blev att ledarskap som 

är strukturerat gör medarbetarna engagerade och leder till att de anställda lättare tar till sig 

bankens värderingar. De nämner även att förtroendet för banksektorn har minskat på grund av 

de ekonomiska kriser som varit. Gilbersson, Resick, Dickson, Mitchelson, Randall och Clark 

(2009) har forskat kring ledarens värderingar kopplat till organisationskulturens värderingar. 

Deras resultat visar att ledarens personliga värderingar ofta stämmer överens med den 

organisationskultur som råder och Werner Runebjörk (2006) menar att värderingar är kopplat 

till personligt varumärke. 

 

Vi har även funnit en tidigare studie kring ledarskap och organisationskultur samt hur det kan 

påverka medarbetarnas trivsel (Chang & Lee, 2007). Slutsatsen de drar är att ledarskap har en 

stark påverkan på hur medarbetarna tillfredsställs. Ännu en gång ser vi att organisationskultur 

och medarbetarnas trivsel har en koppling. Rampersad (2011) argumenterar för vikten av att 

medarbetarna har ett välbefinnande i organisationen vilket i sin tur leder till att 

organisationens varumärke stärks. Medarbetarnas personliga varumärke bör överensstämma 

med organisationens varumärke för att stärka bland annat kundrelationen.  

 

Vi finner det relevant att inkludera medarbetarna i vår studie och deras syn på 

organisationskulturen inom banksektorn då det kan finnas en möjlighet att både ledaren och 

medarbetaren kan påverka den organisationskultur som råder. Anledningen till vårt val att se 

till medarbetarnas syn på organisationskulturen och inte ledarens är för att vi vill få en mer 

trovärdig och rättvisande bild. Vi anser att en ledares personliga varumärke bör stämma 

överens med den organisationskultur som råder. Görs inte det kan den formella ledaren, 

medarbetarna och organisationskulturen sända ut mångtydiga budskap, vilket kan göra det 

svårt för intressenter att veta vad organisationen står för och därmed förlora sitt förtroende 

som organisation. 
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Ett förtroende tar enligt oss lång tid att bygga upp, men det kan raseras snabbt. Om en ledare 

inte har ett förtroende bland sina medarbetare kan det leda till att medarbetarna inte vill följa 

honom eller henne. Det tror vi gör att organisationen blir splittrad och inte kan upprätthålla 

eller förmedla det förtroende som organisationen vill utstråla till sina kunder. Om 

organisationen förlorar förtroendet kan det leda till bland annat minskad kundkrets, vilket vi 

ser som ett företagsekonomiskt problem. Armstrong (2012) påstår att det kan vara kritiskt för 

en bank om förtroendet för organisationen faller. Följderna kan bli mindre utlåning och 

minskad grad av ekonomiska aktiviteter. Vi tror att kundernas förtroende till sin bank är av 

stor vikt då det är banken som förvärvar och förvarar kundernas förmögenhet. Om inte 

förtroendet finns kan kunderna välja att gå till en bank som de har större förtroende för, vilket 

kan leda till att kundkretsen minskar för den bank som förlorar förtroendet. En bank utan 

kunder klarar sig inte på marknaden. Vi anser att forskning kring  ledarskap, personligt 

varumärke och organisationskultur kopplat till banksektorn är begränsad och därmed har vi 

identifierat en kunskapslucka. 

 

 

1.3. Problemformulering 
 
På vilket sätt samspelar ledarens syn på sitt personliga varumärke med medarbetarnas syn på 

organisationskulturen? 
 

 

1.4. Syfte 
 

Vårt syfte med studien är att beskriva hur ledarens personliga varumärke och 

medarbetarbetarnas syn på organisationskulturen kan samspela. Studien syftar till att förstå 

varför samspelet ser ut som det gör samt att utveckla begrepp som är av betydelse för 

samspelet.  

 

 

1.5. Avgränsningar 
 

I vår studie vill vi undersöka samspelet mellan ledarens syn på sitt personliga varumärke med 

organisationskulturen utifrån medarbetarnas syn. Vi väljer därmed att avgränsa vår studie till 

medarbetare och ledare inom banksektorn. 

 

 

1.6. Centrala begrepp 
 

 

1.6.1. Ledarskap 
 

Ledarskap kan ses som ett sätt för ledare att leda människor till att handla utifrån 

organisationens gemensamma mål genom att agera som en förebild och på så sätt få 

medarbetarna att lita på ledarens agerande (Gardner, 2011). 
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1.6.2. Personligt varumärke 
 

Ett personligt varumärke kan hjälpa en person att veta vem du är, vilka värderingar du står för 

och vad som gör dig unik (Rampersad, 2011).  

 

 

1.6.3. Organisationskultur 
 

Organisationskultur kan ses som en organisations gemensamma värderingar, normer och 

verklighetsuppfattningar som leder till utveckling när medlemmarna i organisationen agerar i 

samma kontext (Bang, 1999). Organisationskulturen ger även riktlinjer för hur medarbetarnas 

beteende ska vara samt hur de ska tänka (Watson, 2001).  

 

 

  



5 

 

2. Teoretisk referensram 
Vårt teoretiska kapitel är uppbyggt utifrån våra centrala begrepp; ledarskap, personligt 
varumärke samt organisationskultur. Den teoretiska referensramen mynnar ut i en 

egenkonstruerad sammanfattande teorimodell. 

 

 

2.1. Ledarskap 
 

Ledarskap beskrivs enligt Gardner (2011) som ett sätt för ledare att få andra människor att 

agera mot organisationens gemensamma mål genom att uppträda som en förebild samt genom 

att få medarbetarna att tro på ledarens agerande. Alvesson och Spicer (2012) påstår att 

ledarskap kan ge människor i en organisation en känsla av meningsfullhet samt att 

medarbetarna får en uppfattning om organisationens riktning. Att ange organisationens 

riktning menar Prewitt, Weil och McClure (2011) är en av ledarens uppgifter. Alvesson och 

Spicer (2012) förklarar att ledarskap handlar om kommunikation, förståelse, agerande och 

mening. Ledarskap kan även beskrivas som beslutsfattande, strategiskt arbete samt 

administrativt arbete enligt Eriksson-Zetterquist et al. (2012). Prewitt et al. (2011) menar att 

ledaren formar organisationens vision samt påverkar medarbetarna att uppfylla visionen.  

 

Gardner (1990) har uppfattningen att en ledares uppgift är att hjälpa människor att se 

motgångar och frustrationer som anledningar till att bli mer målmedvetna istället för att börja 

tvivla på sig själva. Ledaren bör även visa människor att deras mål kan uppfyllas och att de 

har en möjlighet att skapa en bättre framtid genom sina handlingar.  

 

Blomquist och Röding (2010) säger att ledarens personlighet, styrka och kompetens är de 

mest grundläggande verktygen i ett ledarskap. För att kunna utöva ett ledarskap krävs det att 

ledaren arbetar med sig själv och reflekterar över sitt ledarskap, med andra ord arbetar med 

det personliga ledarskapet. Det personliga ledarskapet kräver enligt Berggren, Gillström, 

Gillström och Östling (2001) självkännedom. Det är viktigt att vara medveten om hur sitt 

agerande och reagerande förekommer i olika kontexter för att ledaren ska kunna ta sitt 

ledaransvar. För att ledaren ska karaktärisera sitt ledarbeteende menar Bakka, Fivelsdal och 

Lindkvist (2006) att ledarskapsstilar kan användas.  

 

 

2.1.1. Ledarstilar  
 

Nedan följer olika ledarskapsstilar som vi valt att inkludera i vår studie. Vi ville kategorisera 

in bankledarna i olika stilar för att kunna se eventuella likheter mellan ledaren och 

organisationskulturen. Utifrån ledarnas syn på sig själva och hur organisationskulturen 

upplevs av medarbetarna kan ledarskapsstilarna fungera som en teoretisk koppling. Vi kände 

att stilarna verkade relevanta att inkludera i vår studie då vi utifrån en teoretisk sökning fick 

uppfattningen att de stilar vi använder oss av är de mest omtalade ledarskapsstilarna. 

 

Auktoritärt ledarskap innebär enligt Bakka et al. (2006) att ledaren är dominerande samt att 

organisationen styrs genom order och direktiv. Viktigt för ledaren är den position som han 

eller hon innehar. En auktoritär ledare väljer att fatta alla beslut i organisationen utan 

rådfrågning av gruppen och reglerar verksamheten i detalj genom ensidiga beslut (Granér, 

1994). Likaså menar Bakka et al. (2006) att det är ledaren som fattar alla beslut, samt väljer 

att ta på sig ansvaret för organisationen. Organisationens arbete är den auktoritära ledarens 
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personliga ansvar och medarbetarna får personlig kritik. Ledaren väljer att hålla ett avstånd 

gällande personliga relationer till medarbetarna. En organisation som har en auktoritär ledare 

kan skapa osäkerhet bland medarbetarna (Bakka et al., 2006). Osäkerheten uppstår genom att 

medarbetarna inte lärt sig att fatta beslut själva. Medarbetarna blir beroende av ledaren vilket 

kan leda till att de belastas psykiskt eftersom de måste undertrycka sina egna behov. 

 

Demokratiska ledare agerar utifrån ett grupporienterat ledarskap (Bakka et al., 2006). Granér 

(1994) argumenterar för att det demokratiska ledarskapet innebär att medlemmarna i 

organisationen är aktiva gällande verksamhetens planering och genomförande. En 

demokratisk ledare arbetar för att stärka medarbetarnas självständiga arbete och styr arbetet 

mot organisationens gemensamma mål (Bakka et al., 2006). Ledaren finns tillgänglig när 

medarbetare rådfrågar om hjälp och arbetar för att stimulera kommunikationen inom 

organisationen (Granér, 1994). Den kritik som ges till medarbetarna är objektiv och saklig om 

ledaren utför ett demokratiskt ledarskap (Bakka et al., 2006). Ledaren uppfattar sig som en i 

gruppen och samarbetar med medarbetarna (Bakka et al., 2006; Granér, 1994). Kayser och 

Melcher (1973) menar att det demokratiska ledarskapet uppfattas som positivt av 

medarbetarna om de har förtroende för ledaren. Förtroendet handlar om ledarens förmåga att 

fatta rätt beslut inom organisationen. Om medarbetarna inte anser att den formella ledaren är 

tillräckligt kunnig eller har den expertis som krävs för att hantera organisationen, kommer inte 

ledarskapsstilen att vara effektiv. 

 

Karismatiska ledare innehar en förmåga att entusiasmera och inspirera medarbetare med hjälp 

av sitt inflytande och sin personlighet (Maxwell, 2008). Ledaren formulerar sig med hjälp av 

bland annat metaforer, bilder och symboler och påverkar medarbetarnas attityder och 

beteenden (Yukl, 2013). Karismatiska ledare vill uppfattas som personliga risktagare för att 

uppnå organisationens mål. Vidare vill ledaren uttrycka förtroende till medarbetarna och visa 

sin optimistiska sida. Entusiasm, inspiration och motivation är faktorer som präglar den 

karismatiska ledarens ledarskap. Ledarens åsikter uppfattas enligt medarbetarna som riktiga 

och medarbetarna känner en vilja att följa ledaren (Yukl, 2013). Medarbetarna blir 

känslomässigt engagerande i organisationen och har uppfattningen att de bidrar till 

organisationens framgång. 

 

 

2.1.2. Teori X och Y 
 

Bolman och Deal (2010) förklarar McGregors teori X och Y som två olika sätt ledare ser på 

sina medarbetare. Teori X kan förklaras enligt tre påståenden om människors beteenden 

(McGregor, 1957). Det första påståendet innebär att ledningen har ett övergripande ansvar för 

att leda organisationen mot ekonomisk framgång. För att få medarbetarna att uppfylla 

organisationens behov formas deras beteende av ledningen vilket är det andra påståendet. Det 

tredje påståendet innebär enligt McGregor (1957) att utan ledningens formation av 

medarbetarnas beteenden skulle de vara passiva och inte se till organisationens behov. 

Därmed måste medarbetarna kontrolleras och övertalas med hjälp av belöningar och 

bestraffningar från ledningen, för att få medarbetarna på den väg ledningen vill gå i 

organisationen. Även Schein (2004) menar att ledare enligt teori X antar att medarbetarna är 

lata och de behöver övervakas och motiveras med hjälp av ekonomiska incitament.  

 

Även teori Y är uppbyggd på olika påståenden om människans beteenden (McGregor, 1957). 

Det första påståendet är samma som det första påståendet i teori X, det vill säga att ledningen 

är ansvarig för att organisationen når ekonomiska framgångar. Andra påståendet innebär att 
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ledningen uppfattar medarbetarna som intresserade av organisationens behov och ser inte 

människan som passiv. Bland annat motivation och utvecklingspotential samt förmåga att ta 

ansvar finns hos varje människa, vilket är det tredje påståendet. Ledningen behöver inte 

tvinga fram egenskaperna men det är ledningens ansvar att göra det möjligt för medarbetarna 

att ta fram och utveckla egenskaperna. Ledningens primära uppgift är att planera 

organisationens verksamhet och arbetsmetoder så att människor kan uppfylla sina egna mål, 

genom att arbeta mot organisationens mål, vilket är det fjärde och sista påståendet i teori Y.   

 

 

2.2. Personligt varumärke 
 

Werner Runebjörk (2006) definierar personligt varumärke som ett namn som är förknippat 

med värden, antingen positiva eller negativa uppfattningar. Ett personligt varumärke kan 

enligt Rampersad (2008) vara bilder, uppfattningar och förväntningar från omgivningen, 

vilket andra människor skapar när de hör ett namn. Enligt Rampersad (2011) är ett personligt 

varumärke för en individ ett hjälpmedel för att veta vem du är som person, vilka värderingar 

du står för samt vad som gör dig unik. Det är viktigt menar Rampersad (2008) att det 

personliga varumärket är giltigt, det vill säga att det bygger på dina värderingar samt speglar 
din sanna karaktär. Om nämnda påstående stämmer har du ett starkt personligt varumärke och 

det blir tydligt och värdefullt för andra.  

 

Alla individer har ett personligt varumärke men alla är inte medvetna om det (Rampersad, 

2008, 2011). Om individen är omedveten om sitt personliga varumärke kan det inte hanteras 

på varken ett strategiskt, konsekvent eller effektivt sätt. Individen bör se efter sitt personliga 

varumärke samt budskapet som individen utstrålar (Rampersad, 2011). Den bör även tänka på 

hur andra uppfattar dig som ledare och Robild (2007) menar att en ledare kan ses som en 

förebild för medarbetarna. Werner Runebjörk (2006) argumenterar för att kärnan i det 

personliga varumärket är ethos. Ethos kan förklaras genom en individs karaktär, så som 

individen uppfattas eller hur han eller hon vill bli uppfattad av andra människor.  

 

Det finns tre grundstenar för ett personligt varumärke, nämligen identitet, image och profil 

(Robild, 2007). Identitet kan förklaras genom hur individens värderingar ser ut samt hur 

individen är. Image är hur andra väljer att uppfatta ledaren och profilen innebär hur du som 

individ vill framstå och vilka budskap du som ledare vill sända ut.  

 

 

2.2.1. Värderingar 
 

Individers handlingar styrs utifrån värderingar (Blomquist & Röding, 2010). Värderingar är 

enligt Blomquist och Röding (2010) och Werner Runebjörk (2006) uppfattningar kring vad 

som är rätt och fel, bra och dåligt samt vad som är gott och ont. Enligt Werner Runebjörk 

(2006) styr våra värderingar hur vi handlar, vilka val vi gör, hur vi väljer att kommunicera 

samt hur vi förhåller oss till andra individer. Blomquist och Röding förklarar att grunden i 

värderingar har en koppling till vår uppväxt och de erfarenheter som vi tidigare upplevt. Våra 

egna värderingar präglas av personer som varit delaktiga i vår uppväxt, så som föräldrar och 

andra förebilder. Medvetenhet om och reflektionen kring våra värderingar kommer först vid 

vuxen ålder. De värderingar individen väljer att spegla i sina handlingar kan ses som verkliga 

värderingar (Werner Runebjörk, 2006). Det är skillnad på verkliga värderingar och 

värderingar som individer säger att de har. Med andra ord kan värderingar vara teoretiska eller 

praktiska. 
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Werner Runebjörk (2006) nämner vikten av att analysera vad du som individ står för, för att 

bilda ett personligt varumärke. Det finns ledare som säger en sak och gör en annan. Att spegla 

värderingar som individen inte står för håller inte i längden (Blomquist & Röding, 2010). Om 

vi handlar emot våra värderingar kan det leda till att förtroendet som omgivningen byggt upp 

kan förstöras (Werner Runebjörk, 2006). 

 

 

2.3. Organisationskultur 
 

“Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar 

och verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna 

samverkar med varandra och omvärlden”. – Bang (1999, s. 24). 

 

“We can define an organisational culture as a set of meanings to be shared by 

all members of the organisation which will define what is good and bad, right 

and wrong and what are the appropriate ways for members of the organisation 

to think and behave.” – Watson (2001, s.111-112). 
 

En organisationskultur kan förklaras som en kultur som organisationen har, vilket har 

kritiserats av olika teoretiker enligt Smircich (1983) som istället menar att kultur är något som 

en organisation är. Schein (2004) förklarar att kultur för en grupp individer är som 

personlighet för en individ.  

 

 

2.3.1. Officiell- och inofficiell kultur 
 

Watson (2001) förklarar att en organisation består av både en officiell- och en inofficiell 

kultur. Den officiella kulturen innebär det som ledningen förespråkar inom organisationen 

gällande värderingar, normer samt betydelser. Den inofficiella kulturen är istället det system 

av värderingar, normer och betydelser som råder bland medlemmarna i organisationen. För att 

ledningen ska bevara och utveckla organisationens kultur bör de arbeta för att den officiella- 

och den inofficiella kulturen strävar åt samma håll. Alvesson (2001) ifrågasätter om ledningen 

kontrollerar kulturen eller om det är ledningen som anpassar sig till organisationskulturen som 

råder. Det finns tre möjliga antaganden angående frågan. Det första antagandet menar att 

ledningen styr organisationskulturen medan det andra antagandet står för att ledningen rättar 

sig efter organisationskulturen. Det tredje antagandet påstår att organisationskulturen och 

ledningen är sammantvinnande och väger lika.  

 

Schein (2004) påstår att ledarskap och organisationskultur kan ses som två sidor av samma 

mynt, där komponenterna inte kan förstås var för sig. Det finns ett samspel mellan 

organisationskultur och ledarskap enligt Alvesson (2001), men samspelet är komplext. 

Ledarskap behöver inte skapa eller förändra kulturen men ledarskap fungerar som en kulturell 

yttring som i sin tur påverkar andra kulturella yttringar, exempelvis gemensamma 

uppfattningar kring mål. Schein (2004) menar att kulturen kommer att styra ledaren om inte 

ledaren blir medveten om organisationskulturen som råder.  

 

 

  



9 

 

2.3.2. Organisationskulturens innehåll 
 

En organisationskultur består enligt Schein (2004) av två begrepp, nämligen synliga och 

osynliga egenskaper. De synliga egenskaperna innebär bland annat kläder, 

byggnadsutsmyckningar, beteenden, regler, språk och ritualer. Organisationens gemensamma 

värderingar, normer och antaganden hör till de osynliga egenskaperna. Bang (1999) däremot 

förklarar att organisationskulturen kan delas upp i två grundläggande komponenter. Den ena 

kallas kulturinnehåll vilket innefattar medlemmarnas tankar angående organisationens 

meningar, handlingar och betydelser som finns i kulturen. För att beskriva kulturinnehållet 

kan fyra kärnelement användas: värderingar, normer, grundläggande antaganden och 

verklighetsuppfattningar. Den andra komponenten kallas kulturuttryck eller artefakter, och 

påverkas av kulturinnehållet samt yttras i bland annat handlingar för att ge uttryck till 

medarbetarna. 

 

Värderingar 

Värderingar används för att beskriva organisationskulturens innehåll (Bang, 1999).  

Bolman och Deal (2010) förklarar värderingar som åsikter som delas av organisationens 

medlemmar. Värderingar är abstrakta och skiljer organisationer från varandra. Schein (2004) 

menar att en grupp människor lär sig organisationens värderingar som en ledare kan ha 

grundat. Det finns en skillnad mellan värderingar i en organisation, nämligen uttalade teorier 

och bruksteorier (Argyris & Schön, 1978). Uttalade värderingar är sådant som medarbetarna 

tror på och är medvetna om. De kommer från organisationens uttalade målsättningar, 

ledningsfilosofier eller visioner. Schein (2004) menar att medvetna värderingar påverkar 

medarbetarnas framtida beteende i organisationen. Bruksteorierna i organisationen är istället 

omedvetna värderingar som ligger bakom medarbetarnas handlingar. Värderingar definieras 

enligt Bang (1999) som en ständig tro på ett handlingssätt som är att föredra framför ett annat 

handlingssätt. Vad som är rätt och fel, bra respektive dåligt samt vad som är gott och ont är 

även vad Werner Runebjörk (2006) och Watson (2001) benämner som värderingar. 

 

Normer 

Bang (1999) antyder att normer kan ses som medlemmarnas beteende i organisationer och kan 

vara antingen medvetna eller omedvetna. Medlemmarnas beteende påverkas av båda nämnda 

normtyper. När människor vistas tillsammans under en viss tid skapas förväntningar på 

varandras uppförande vilket benämns som normer. Allt beteende som accepteras, förväntas 

eller stöds av gruppen är normer. Medarbetare uppmuntras att följa normer i en organisation 

och kan bli utsatta för sanktioner om normer inte följs. Normer kan sammanflätas med 

värderingar då en norm kan beskriva hur någon ska uppföra sig i en viss situation för att göra 

värderingen verklig. Exempelvis kan en organisation ha en värdering för artighet där normer 

antingen är uttalade eller outtalade för hur medarbetarna ska uppträda för att uppfattas som 

artiga. Normer kan ses som framväxande i en organisation och blir tillslut regler för beteende.  

 

Grundläggande antaganden 

Ett grundläggande antagande, enligt Schein (2004), kommer ursprungligen från en hypotes 

som efter många prövningar verkar fungera varje gång, från en hypotes till verklighet. Det 

leder till att individer tror att verkligheten ska se ut på det sättet. Bang (1999) drar slutsatsen 

att fenomenet kan ses som en autopilot där uppmärksamheten riktas och fokuseras omedvetet. 

Schein (2004) menar att när ett grundläggande antagande finns, uppfattas beteenden som inte 

stämmer överens med antagandet som otänkbart. I en del organisationer kan det vara 

otänkbart att medarbetare klär sig i något annat än kostym (Bang, 1999).  
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Verklighetsuppfattningar 

Verklighetsuppfattningar är uppfattningar som medlemmar i en kultur använder och utvecklar 

för att skapa en mening i vad de upplever (Bang 1999). Organisationens gemensamma 

uppfattningar om verkligheten kan ses som en karta för tolkningar som medlemmar ser 

verkligheten igenom. De fungerar som ett verktyg för att skapa mening i bland annat 

relationer och agerande inom gruppmedlemmarna. När medlemmar i en grupp agerar själva, 

betraktar andras beteende och vilka eventuella konsekvenser handlingar och händelser 

medför, leder det till att uppfattningar om verkligheten inom gruppen utvecklas. 

 

Artefakter 

Artefakter, även kallat kulturuttryck, är enligt Bang (1999) sådant som är synligt i kulturen, 

vilket kan vara ceremonier, ritualer, språk, jargong samt humor. Schein (2004) menar att 

artefakter omfattar sådant som ses, hörs och känns i en organisation. Artefakter kan vara allt 

från arkitektur till miljön, språk, kläder, värderingar, ritualer och ceremonier (Schein, 2004). 

Artefakterna måste tolkas för att se vilken betydelse de har för organisationen. En 

organisations kultur utvecklas ständigt i och med bland annat nya medarbetare tillkommer och 

nya rutiner införs.  

 

Ritualer och ceremonier upprätthåller organisationskulturen genom att de upprepas på 

liknande sätt varje år och därmed förmedlar samma budskap (Bang, 1999). Antingen är 

ritualerna och ceremonierna formella eller informella, skriftliga eller inte. Ett eget språk, egen 

jargong och en egen humor är något som ofta utvecklas i en organisation och kan bidra till att 

kulturen i organisationen bibehålls. När en medarbetare har befunnit sig i organisation en 

längre tid lär han eller hon sig vad organisationskulturen innefattar, så som exempelvis vilken 

typ av skämt som är acceptabla. Artefakter kan även vara sådant som uttalade värderingar, 

normer och uppfattningar i en organisation (Bang, 1999). Medlemmar i en organisation 

uttrycker ibland muntligt att de har olika syn och olika uppfattningar angående hur 

organisationen fungerar.  

 

 

2.3.3. Symboler 
 

Symboler utgör samt uttrycker enligt Bolman och Deal (2003) en organisations kultur vilket 

innefattar värderingar, åsikter, praxis och artefakter. De nämnda symboler hjälper 

medarbetarna i organisationen att få en uppfattning om sig själva och hur de väljer att utföra 

sina arbetsuppgifter. Varje organisation bygger med tiden upp egna värderingar, åsikter och 

mönster vilket kan vara både omedvetna bland organisationsmedlemmarna samt att de kan ha 

en tendens att tas för givna.  

 

Symboler kan byggas upp genom historier, ritualer, ceremonier och humor (Bolman & Deal, 

2003). Historierna förmedlar en organisations värderingar och identitet, både inne i 

organisationen samt utanför, vilket bidrar till att organisationen skapar ett slags förtroende. 

Ritualer i en organisation kan skapas av medarbetare, både som enskild individ eller i grupp. 

De kan ses som ett sätt att skapa struktur och mening i en organisation då ritualer kan ses som 

återkommande händelser, så som dagliga rutiner. En annan aspekt som anses viktig för 

ritualer är att sammankoppla en grupp medarbetare och få de att ta till sig organisationens 

värderingar (Bolman & Deal, 2003; Smith & Stewart, 2011). Smith och Stewart (2011) menar 

att ritualer kan förstås som engagemang från medarbetarna i en organisation. Ritualer ger 

möjlighet att skapa sociala kontakter. Ceremonier är till skillnad från ritualer mer storslagna 

händelser och inträffar inte lika ofta (Bolman & Deal, 2003). Ett organisationsevenemang, 
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exempelvis ett avgångsfirande vid pension, är en ceremoni. Ledare som begriper symbolernas 

betydelse har en bättre förutsättning till att förstå samt påverka organisationen. Genom 

organisationens symboler kommuniceras och visas kulturen. 

 

Vi ser en liknelse mellan artefakter och symboler. Fortsättningsvis benämner vi artefakternas 

delar som symboler för att underlätta för läsaren. Det vi ser som symboler i vår studie är 

språk, jargong, humor, klädkod, ceremonier och ritualer.  

 

 

2.3.4. Ledarens påverkan på kulturen 
 

Schein menar att ledarna är de viktigaste kulturskaparna i organisationer, eftersom de anses ha 

mest makt att påverka organisationen med sina verklighetsdefinitioner (Bang, 1999). Ledaren 

har möjlighet att påverka organisationskulturen genom fem kanaler:  

 

Använder sig ledare av kanal 1 för att påverka organisationskulturen väljer han eller hon att 

visa vad de tror på och vilka värderingar samt antaganden de väljer att göra. Det görs inom de 

områden av organisationen som de känner intresse för och som de i sin tur mäter, kontrollerar, 

belönar eller ägnar uppmärksamhet åt. Om det finns områden som ledaren inte intresserar sig 

av är även det ett budskap som tolkas av medarbetarna i organisationen (Bang, 1999). 

Ledaren kan genom kanal 2 påverka organisationskulturen genom att skapa nya normer, 

värderingar och arbetsprocesser efter att organisationen varit utsatt för en krissituation. Med 

tiden visar sig ändringarna som ledaren valt att göra i kulturen. Enligt kanal 3 kan ledaren 

välja hur den ska utföra sina synliga beteenden. Vilka arbetsuppgifter ledaren väljer att utföra 

och hur de utförs, hur relationen till kollegor ser ut samt hur antaganden och värderingar 

väljer att formuleras till övriga kollegor kan vara sådant som gör att ledaren påverkar den 

organisationskultur som råder (Bang, 1999).  

 

Organisationskulturen kan påverkas genom kanal 4 av ledaren genom att han eller hon 

förmedlar sina värderingar, prioriteringar och antaganden genom att koppla straff och 

belöningar till de beteenden som ledaren vill påverka (Bang, 1999). Medarbetarna i 

organisationen lär sig så småningom vad ledaren värdesätter och vad som bestraffas genom 

formella och informella belöningssystem. Medarbetarna ser vilka i organisationen som får 

högre lön än andra, vilka som får erkännande för sitt arbete samt vilka som får kritik. Den 

sista kanalen, kanal 5, menar att ledare i organisationer kan påverka organisationskulturen 

genom bland annat rekrytering och urval. Det är ibland ledaren, oftast vid nystart av en 

organisation, som själv rekryterar nya medarbetare till organisationen vilket leder till att 

ledaren har möjlighet att välja personer med vissa värderingar och antaganden som passar in i 

kulturen ledaren har skapat eller vill skapa (Bang, 1999). 

 

 

2.4. Sammanfattande teorimodell 
 

Vi har sammanfattat vår teoretiska referensram i en egenkonstruerad modell. Modellen är till 

hjälp för att skapa förståelse för vår problemformulering. Vi har valt att undersöka sex 

bankledares personliga varumärke och hur organisationskulturen upplevs av medarbetarna i 

respektive bank. Ur de två övergripande teoretiska områdena, det vill säga personligt 

varumärke och organisationskultur, har vi tagit fram tre teman; beteende, symboler och 

värderingar, som är till hjälp för att besvara vår problemformulering. Vi ser våra teman som 

centrala delar i både personligt varumärke och organisationskultur enligt den teori vi funnit. 
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Vi vill studera om våra teman har likheter utifrån bankledarens personliga varumärke och 

organisationskulturen som råder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.4: Egenkonstruerad teorimodell.  
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3. Metod 
I metodavsnittet förklaras varför vi valt att arbeta abduktivt med en kvalitativ datainsamlings-
metod. Fortsättningsvis förklarar vi hur vi valt litteratur, organisationer och intervju-

respondenter samt varför vi valt att låta våra respondenter vara anonyma. Vi förklarar även 

hur vi bearbetat och analyserat insamlad data för att komma fram till vår slutsats. 

 

 

3.1. Övergripande forskningsansats 
 

För vår del kom de begrepp som vi ville inkludera i vår problemformulering av sig själva, 

nämligen ledarskap, personligt varumärke och organisationskultur. Jacobsen (2002) menar att 

en problemformulering ibland kommer av sig själv. Att få in begreppen i en sammanhängande 

problemformulering var svårt och tog tid vilket löstes genom en diskussion oss emellan. 

Under diskussionen kom vi fram till vilken typ av bransch vi ville inkludera i vår studie. Då 

tidigare forskning som sagt ses som begränsad gällande ledarskap, personligt varumärke och 

organisationskultur inom banksektorn såg vi det relevant att genomföra en studie i ämnet. 

Genom att inrikta oss på banksektorn gjordes en, vad Jacobsen (2002) kallar explicit 

avgränsning. En sådan avgränsning innebär att författarna är medvetna om vad de ska 

fokusera på. Avsikten med vår studie var att beskriva likheter samt att utveckla begrepp som 

är av betydelse för samspelet. Vi ville även få en förståelse och bilda en egen uppfattning av 

problemet. Det kan liknas vid vad Jacobsen (2002) kallar för en explorativ 

problemformulering. 

  

I vårt fall undersöktes sex formella ledare inom banksektorn för att få vad Jacobsen (2002) 

menar med mer detaljerad information. Det leder till att vi valde en intensiv utformning av vår 

studie. En intensiv utformning av upplägget på studien har en styrka i att få fram relevant 

information vilket gör att den uppfattas som tillförlitlig (Jacobsen, 2002). Problemet kan vara 

att ett sådant upplägg gör att det blir svårt att generalisera då ett fåtal specifika enheter och 

kontexter undersöks. Vi valde även att använda oss av en intensiv uppläggning av vår studie. 

Jacobsen (2002) menar att målet med en intensiv uppläggning av studien är att få en 

fullständig bild av en situation eller en händelse, vilket vi fick i vår studie genom att 

genomföra intervjuer. En intensiv uppläggning argumenterar Jacobsen (2002) exempelvis 

används för att se ett samspel mellan en individ och en specifik kontext. En specifik kontext 

kan vara en organisation. I vårt fall tänker vi oss ledaren som individen och 

organisationskulturen som kontexten. 

 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod i vår studie. Ansatsen anses passande när det söks 

efter ett samband mellan respondent och kontext, vilket är vad vi har velat åstadkomma med 

vår studie. Backman (2008) förklarar att metoden handlar om att samla in data i form av ord, 

vilket kan jämföras med vad Jacobsen (2002) berättar att metoden återger respondentens 

tolkning och upplevelse av en situation i ord. Enligt Jacobsen (2002) innebär den kvalitativa 

metoden en öppen dialog mellan respondenten och undersökaren om ett visst ämne vilket 

enligt Backman (2008) sker både skriftligt och muntligt. 

  

I vår studie använde vi oss av vad Patel och Davidson (2011) samt Alvesson och Sköldberg 

(2008) kallar för en abduktiv ansats. Studien startades med att samla in teorier för att sedan 

samla in empiri av hur verkligheten såg ut. Därefter sammanställde vi den insamlade empirin 

med den teori vi hade funnit från början. Vi valde även att komplettera med fler teorier som 

var betydelsefulla för vår studie. Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver att den abduktiva 
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ansatsen utgår från teoriinsamling. Empirin som samlas in därefter utgår från tidigare 

insamlad teori men bör även tolkas med ytterligare teorier. Det abduktiva arbetssättet har 

enligt Patel och Davidsson (2011) en fördel av att inte låsa författaren, vilket vi tolkar som att 

forskaren har en möjlighet att samla in mer teorier om det finns intresse av det efter 

empiriinsamlingen. I vårt fall såg vi valet av ansats som en fördel eftersom vi hade 

möjligheten att komplettera med teorier efter vi genomfört våra intervjuer samt frågeformulär. 

Vi ansåg att en konsekvens av att arbeta med den abduktiva ansatsen var att vi kunde använda 

oss av teorier som vi märkte var relevanta för vår studie utifrån vad vi hittade i empirin. 

 

 

3.2. Litteratursökning 
 

För att samla kunskap kring vår problemformulering valde vi att studera litteratur och 

vetenskapliga artiklar. Till en början studerade vi tidigare litteratur som vi använt under vår 

studietid för att inspireras av deras källor, vilket i sin tur ledde till vidare sökande kring 

ämnet. Metoden vi använde genom att gå från källa till källa kan liknas vid vad Körner och 

Wahlgren (2013) samt Jacobsen (2002) kallar snöbollsmetoden. I vår studie användes 

metoden för att, med hjälp av tidigare studier, hitta relevant teori för vår studie. Den så 
kallade snöbollsmetoden ledde oss in i den vetenskapliga artikel-världen men även till 

ytterligare litteratur i bokform. När författarna använder information de själva inte samlat in 

kallas det för sekundärdata (Jacobsen, 2002). Det innebär information som redan finns 

tillgänglig och som har samlats in för annat ändamål. Eriksson & Wiederheim-Paul (2008) 

menar att sekundärinformation kan samlas in via exempelvis litteratur. 

  

De områden som granskades var till en början kopplat till våra begrepp; ledarskap, personligt 

varumärke och organisationskultur. Sökandet av vetenskapliga artiklar samt litteratur har 

gjorts genom Högskolans i Halmstads bibliotekshemsida där vi använde oss av bland annat 

databaserna ABI/Inform, Emerald och Google Scholar. De nyckelord som användes vid 

sökning av information var främst följande: brand, personal brand, leadership, management, 

organizational culture, corporate culture och bank culture sweden. 

  

Vi ansåg inte att sökningen gav oss tillräcklig information till vår studie, framförallt gällande 

banksektorn i Sverige. Vidare fick vi söka på tjänsteföretag eftersom vi ansåg att banker 

tillhör tjänsteorganisationer. Resultatet av vår informationssökning kring begreppen blev mer 

begränsad när begreppen lades samman, framförallt när banksektorn inkluderades.  Resultatet 

fann vi som positivt då vi drog slutsatsen att tidigare forskning gällande begreppen kopplat till 

banksektorn i Sverige är begränsad.  

 

 

3.3. Empirisk Studie 
 

Vår studie har genomförts i form av observationer, personliga intervjuer med ledare samt 

frågeformulär till medarbetarna, vilket Jacobsen (2002) nämner är olika 

datainsamlingsmetoder för att samla in primärinformation inom den kvalitativa ansatsen. 

Primärinformation innebär enligt Eriksson och Weidersheim-Paul (2008) att författarna 

samlar in informationen själva. Innan insamlingen av primärinformation utformades ett så 

kallat operationaliseringsschema (se bilaga 1). Operationaliseringsschemat inleds med en 

ordlista över vilka ord vi valde att koppla till respektive ledarstil. Orden eller synonymer till 

orden återfinns i teorin under ledarskapsstilarna. Därefter visas ett schema över vilka 



15 

 

intervjufrågor som vi valde att koppla till enkätfrågorna. Även den teori vi använt för att 

analysera svaren presenteras. 

 

 

3.3.1. Val av banker och respondenter 
 

Vi valde ett antal banker utifrån egna kontakter i Västra Götalands län samt banker som låg i 

Halland. Därmed valdes inte organisationerna utifrån storlek, om de var fristående eller om de 

var knutna till ett större huvudkontor. Därefter skickade vi ut förfrågningar angående att 

medverka som intervjurespondent till ledare som innehar ansvar för respektive bankkontor (se 

bilaga 2). Anledningen till det var att vi ville få ett godkännande från den högsta ansvariga 

inom organisationen. Ledaren i sin tur svarade på om han eller hon fann intresse av att 

medverka och i vissa fall skickades ärendet vidare till någon annan inom organisationen med 

ledarposition då kravet vi hade gällande intervjurespondent var en formell ledare för att kunna 

besvara vår problemformulering. Vårt mål med antal enheter till undersökningen var sex olika 

banker, vilket även är så många bankkontor vi har besökt. Det kan liknas vid vad Jacobsen 

(2002) menar med att urvalsprocessens första steg är att bestämma antal enheter.  

 

Vi bestämde att vi ville ha fem medarbetare i varje organisation som respondenter till vårt 

frågeformulär. Respondenterna som fyllde i enkäterna valdes antingen ut av oss författare 

eller av ledaren som vi intervjuade. Både vi och ledaren valde respondenter från olika 

avdelningar inom banken för att få en förståelse för hela organisationens kultur. Att ledarna 

valde ut respondenter till enkäterna ledde till att vi fick respondenter som hade tid att delta i 

studien samt att vi fick respondenter som skulle ge undersökningen utförliga svar. En annan 

konsekvens av att ledarna valde ut respondenter var att det kunde ge oss en förskönad bild av 

organisationskulturen då de hade möjlighet att välja respondenter som de visste hade en 

positiv syn till organisationskulturen. I de fall då vi valde ut respondenter hade vi möjlighet 

att välja fritt utifrån hela organisationen men det var svårt att hitta respondenter som hade tid 

och var intresserade av att delta i undersökningen när de valdes ut av oss undersökare.  

 

 

3.3.2. Datainsamling 
 

Den öppna individuella intervjun 

I vår undersökning genomförde vi intervjuer med sex ledare inom banksektorn. Den öppna 

individuella intervjun är enligt Jacobsen (2002) troligtvis den vanligaste metoden för 

insamling av data om undersökningen är kvalitativ. Innan vi genomförde våra intervjuer 

utformade vi en intervjuguide som inleddes av frågor angående bland annat utbildning, 

karriär, organisationen samt ledarens syn på ledarskap. Anledningen till att vi valde att ställa 

inledande frågor var för att få en lättsam stämning mellan respondent och oss undersökare 

samt för att få en grundläggande uppfattning om personen och organisationen i fråga. Därefter 

operationaliserade vi fasta frågor utifrån teorin om personligt varumärke och våra teman; 

beteende, symboler och värderingar (se bilaga 3). Vi valde att använda oss av rubriker i vår 
intervjuguide för att lättare kunna sortera respondentens svar. Upplägget på frågorna var 

medvetet sorterade med de frågor som kan anses känsliga i slutet av intervjun för att 

respondenterna förhoppningsvis skulle känna sig mer bekväma i att besvara frågorna då. 

Skulle vi som respondenter ställa en känslig fråga, exempelvis gällande värderingar, i början 

av intervjun anser vi att det kan ge respondenten en negativ inställning till intervjun. Frågorna 

var utformade så att respondenterna kunde lämna öppna svar, vilket kan liknas vid vad 

Jacobsen (2002) menar att intervjun kan vara mer eller mindre öppen. Vi utformade vår 
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intervjuguide med fasta frågor och öppna svar för att vi ville få respondenterna att lämna 

utförliga och opåverkade svar. Utifrån figur 2 ser vi att vår intervju nästan är helt öppen då vi 

hamnar i den fjärde rutan från vänster. 
 

 Helt sluten                           Helt öppen 
 

 

 

 

 

 

Figur 3.3: Jacobsens figur 7.1 (Jacobsen, 2001). 

 

Vi genomförde våra intervjuer på ledarnas bankkontor. Att vi valde deras bankkontor som 

intervjuplats kan liknas vid vad Jacobsen (2002) kallar för en naturlig plats som känns 

välbekant för intervjurespondenten. En fördel som Jacobsen (2002) nämner angående 

besöksintervju är att intervjurespondenten tycks ha enklare att öppna sig om känsligare ämnen 

när intervjun sker ansikte mot ansikte med undersökaren. Vi tolkar det som att 

besöksintervjuer kan bidra till en mer trovärdig studie.  

 

Under intervjun tog vi anteckningar samt gjorde inspelningar för att lättare minnas vad 

intervjurespondenterna uttalat sig om. Respondenterna fick frågan innan påbörjad intervju om 

vi fick lov att spela in samtalet, vilket vi fick av samtliga. Vi betonade även ännu en gång att 

allt material till vår studie är anonymt. Anteckningarna samt det inspelade materialet använde 

vi sedan som underlag vid vårt empiri- samt analysarbete, vilket kan liknas vid det som 

Jacobsen (2002) menar med att undersökaren noterar det som uppgiftslämnaren säger för att 

senare använda anteckningarna till analys. 

 

Vi upplevde att våra respondenter kände sig bekväma under intervjun, gällande både plats 

samt frågor. Jacobsen (2002) nämner även att vi som intervjuare har enklare vid en 

besöksintervju att se om intervjurespondenten känner sig besvärad av några av våra frågor. Vi 

uppfattade inte att någon respondent kände sig besvärad av våra frågor och vi kände att de 

ville ge oss utförliga svar. Vi frågade samtliga respondenter om vi kunde höra av oss om vi 

ville ha kompletterande information, vilket alla sa att vi fick. 

 

Vi har haft med i våra beräkningar att besöksintervjuer kan ta tid eftersom vi behövde 

förflytta oss fysiskt från de olika bankerna på de olika orterna. Vi ansåg att fördelarna vägde 

över nackdelarna och var därför beredda på att lägga den tid för att kunna besvara vår 

forskningsfråga. När vi hade mejl- samt telefonkontakt med våra intervjurespondenter talade 

vi om att vi beräknade tiden till max 1,5 timme och våra genomförda besöksintervjuer tog 

cirka en timme. Att en besöksintervju kan ta upp till 1-2 timmar är inte ovanligt, ibland ännu 

längre tid (Jacobsen, 2002). 

 

Enkätutformning 

Vid utformandet av enkäterna hade vi vår intervjuguide som mall för strukturen. Vi valde 

även här att dela in frågorna utifrån beteende, symboler samt värderingar. Istället för fokus på 

personligt varumärke var enkätens fokus organisationskultur (se bilaga 4). Vi valde att inleda 

enkäten med frågor angående kön, ålder samt antal år i organisationen för att skapa en 

förståelse för avvikande svar. Studien gav oss 30 enkäter att sammanställa, varav fem från 

Frågor med fasta 

svarsalternativ i 

fast ordningsföljd 

Frågor i fast 

ordningsföljd, 

inslag av öppna 

svar 

Intervjuguide med 

tema, fast 

ordningsföljd, en 

del fasta 

svarsalternativ 

Intervjuguide med 

tema, fast 

ordningsföljd och 

enbart öppna svar 

Samtal utan 

intervjuguide 

och utan fast 

ordningsföljd 
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respektive bank gällande deras uppfattning om organisationskulturen. Vissa enkäter fylldes i 

när vi besökte bankerna men en del respondenter valde att skicka de via post eller mejl.  

 

Observation 

Innan besöksintervjuerna diskuterade vi författare vad som skulle vara relevant att observera 

på de bankkontor som vi skulle besöka. Vi kom överens om att vi skulle observera beteende 

och klädsel vid behov för att komplettera den övriga insamlade empirin, exempelvis när vi 

inte fick tillräckligt med information från respondenterna samt för att ytterligare styrka 

respondenternas svar. Observationen gjordes utan vetskap bland respondenterna vilket gjorde 

att vi kunde styrka information vi fått från intervjuerna samt enkäterna med vad som faktiskt 

observerades. Observation enligt Jacobsen (2002) handlar om att betrakta människor i olika 

situationer; vad de gör och hur de beter sig. Genom en observation kan även observatören få 

information om organisationens kultur och dess symboler (Patel & Davidson, 2011). För att 

komma ihåg det som vi observerade på bankkontoren valde vi att anteckna med egna ord det 

som vi uppfattade, vilket även Jacobsen (2002) menar är bra för komma ihåg vad som blivit 

observerat. 

 

 

3.4. Analysmetod 
 

Efter genomförda intervjuer valde vi att renskriva allt insamlat material från samtliga sex 

intervjurespondenter. Anledningen till vårt val var för att vi ville få alla frågor och svar 

ordagrant nedskrivna för att få en överblick av intervjuerna. Metoden kallas enligt Jacobsen 

(2002) för transkribering och ses som en fördel för författarna att lättare hantera materialet.  

 

För att sammanfatta vårt intervjumaterial utgick vi från våra övergripande områden ledarskap, 

personligt varumärke och organisationskultur, samt våra teman beteende, symboler och 

värderingar för att sammanfatta varje område och tema var för sig. Vår analysmetod kan 

liknas vid vad Kvale (1997) benämner meningskoncentrering. Först läser författarna igenom 

intervjumaterialet, i vårt fall det transkriberade materialet, för att få en uppfattning av 

helheten. Kvale (1997) menar att nästa steg i meningskoncentrering är att välja ut delar i 

intervjumaterialet som har betydelse för studien. Författarna delar in intervjurespondenternas 

svar i olika teman utan att tolka och ändra deras svar. Sammanfattandet av våra enkätsvar 

skedde på samma sätt som intervjumaterialet. Av svaren från enkäterna sammanställdes första 

frågan, gällande organisationens atmosfär, i en tabell över hur många respondenter som 

förknippade organisationens atmosfär med valda ord, för att få en mer överskådlig bild över 

hur organisationskulturen upplevdes av medarbetarna. Exempelvis kan det stå i tabellen 

”Öppen 1/5”, vilket innebär att en av de fem respondenterna som tillfrågades på respektive 

bankkontor förknippade organisationskulturens atmosfär som öppen. 

 

I empirin och analysen har vi kategoriserat personligt varumärke och organisationskultur 

utifrån våra teman beteende, symboler och värderingar. I vissa fall går en del teman in i 

varandra. En symbol kan förstärka en värdering, exempelvis en individs klädsel kan spegla en 

individs värdering angående klädkod. Exempelvis skriver vi i 4.6.2 under rubriken 

värderingar att respondenten uppfattades som välklädd då hon hade svarta byxor och en rosa 

flätstickad tröja på sig, vilket är en symbol som skulle kunna uttrycka hennes värdering kring 

klädkoden. 

 

Vid genomförandet av analysen utgick vi från det sammanfattade materialet och använde oss 

av operationaliseringsschemat för att hitta likheter mellan en ledares personliga varumärke 
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och hur organisationskulturen uppfattas av medarbetarna. Operationaliseringsschemat 

användes därefter för att koppla likheterna till teorin och användes för att göra vår 

sammanfattande analystabell.  

 

För att komma fram till hur samspelet mellan ledarens personliga varumärke och den av 

medarbetarna upplevda organisationskulturen ser ut gjorde vi en analystabell där vi började 

med att studera ledarens beteende, symboler och värderingar utifrån det insamlade 

empirimaterialet. Därefter jämförde vi ledarens uppfattning av sitt personliga varumärke, 

utifrån våra tre teman med hjälp av operationaliseringsschemat, med hur medarbetarna 

upplever organisationskulturen. Utifrån jämförelsen fick vi fram hur många av ledarens 

beteenden/symboler/värderingar som överensstämde med organisationskulturens atmosfär och 

beteenden/symboler/värderingar. De överensstämmande orden jämfördes med antalet ord 

ledaren nämnde angående respektive fenomen för att få ut procenttal som klassificerades in i 

tre olika kategorier: under 33 % benämnde vi som ett svagt samspel, mellan 34-66 % såg vi 

ett medelstarkt samspel och över 67 % uppfattade vi ett starkt samspel. För att exemplifiera: 

ledaren nämnde 10 olika beteenden som han eller hon förknippar med sitt personliga 

varumärke och medarbetarna nämnde 7 av de i enkäten, då fick vi ett procenttal på 70 % och 

därmed såg vi ett starkt samspel. I de fall vi inte kunnat analysera och därmed inte kunnat dra 

någon slutsats, samt i de fall vi inte fått information om fenomenet valde vi att markera med 

ett streck i tabellen.  

 

 

3.5. Studiens giltighet, generaliseringsmöjlighet och trovärdighet 
 

Den empiriska undersökning som genomförts anser vi har hög validitet. Med validitet menar 

vi att undersökningen mäter det vi faktiskt vill ta reda på och därmed giltigheten, vilket även 

är Jacobsens (2001) samt Rosengren och Arvidsons (2002) definition av begreppet. Vår studie 

mäter både personligt varumärke och organisationskultur genom relevanta intervju- och 

enkätfrågor som är uppbyggda av våra teman beteende, symboler och värderingar, därmed ser 

vi att studien har en hög validitet. Det finns olika typer av giltighet enligt Jacobsen (2001), 

som bland annat extern giltighet. 

  

Extern giltighet innebär att det går att generalisera resultatet av undersökningen, vilket i vårt 

fall blir att generalisera till alla organisationer inom banksektorn. Vår undersökning syftar inte 

till att generalisera eftersom att vi tror att det ger en orättvis bild av fenomenet då vi enbart 

undersöker en viss tidpunkt och situation. Konsekvensen av att vi därmed inte har en extern 

giltighet i vår undersökning kan leda till att undersökningen kan få ett annat resultat om den 

görs igen beroende på vilken situation som råder vid tidpunkten för undersökningen. 

  

Vi har i vår studie inte varit ute efter att generalisera vilket har gjort det möjligt att använda 

den intensiva utformningen. Desto mer intensiv utformning av undersökningen, ju mindre 

generell blir den. En generalisering kan vara mindre viktig vilket leder till att forskarna väljer 

en intensiv utformning av undersökningen, det vill säga att fokus läggs på färre enheter 

(Jacobsen, 2002). 

 

För att göra vår studie trovärdig valde vi bland annat att inte skicka intervjufrågorna på 

förhand till respondenterna. Anledningen till det var att vi inte ville ha genomtänkta svar som 

på något sätt kunde vara medvetet förskönade. Att vi spelade in intervjun gjorde att vi lättare 

kunde hantera informationen och att vi inte tog något svar ur sin kontext. Respondenterna fick 

möjlighet att läsa igenom det sammanställda intervjumaterialet för att kontrollera att vi inte 
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missuppfattat eller förvrängt någonting, vilket vi anser gör studien mer trovärdig. 

Anledningen till att vi valde att genomföra enkätundersökningen med fem medarbetare på 

respektive bank var för att vi inte tror att enbart en medarbetare hade gett en lika trovärdig 

bild av organisationskulturen. Utifrån vårt arbetssätt anser vi att vår studie ger en trovärdig 

bild av det empiriska materialet vilket Jacobsen (2002) menar med att empirin måste vara 

trovärdig och tillförlitlig för att undersökningen ska gå att lita på. 

 

 

3.6. Etiska överväganden 
 

Alla respondenter har valts oberoende av kön, ålder och etnicitet, då vi inte anser att det spelar 

någon roll för vår problemformulering. Vid vår första kontakt med bankerna valde vi att 

informera om att studien skulle ske anonymt för att vi ville få bankerna att ställa upp som 

respondenter. Vi trodde att respondenterna därmed skulle ge mer rättvisande och tillförlitliga 

svar för att deras svar inte kan kopplas till organisationen i fråga.  

 

 

3.7. Metodkritik 
 

Vid insamling av material till den teoretiska referensramen har vi gått tillbaka till 

ursprungskällan. Det gjorde att vi inte tolkade informationen utifrån någon annan som i sin tur 

har tolkat information på sitt sätt. Det har medfört att vi har fått korrekt information från 

ursprungsförfattaren. Konsekvensen av vårt arbetssätt blev att vissa källor kan klassas som 

gamla. Vi ansåg att teorierna ändå var relevanta och aktuella då forskare idag fortfarande 

använder sig av teorierna. Med tanke på den begränsade tidigare forskning hade vi svårt att 

finna fler relevanta vetenskapliga artiklar vilket ledde till att vi mestadels använde oss av 

böcker. 

 

Vi valde att använda en kvalitativ metod. Nackdelen med metoden menar Jacobsen (2002) är 

att den kräver resurser, då intervjuer är tidskrävande. Vi har varit medvetna om den nackdel 

som Jacobsen (2002) nämner, men vi ansåg att vi hade den tid som krävdes och vi ansåg att 

det gav vår studie ett mer trovärdigt underlag som krävdes för en analys. 

 

I vår studie har vi studerat likheter. De få skillnader som ändå varit relevant att presentera har 

vi diskuterat i studien för att ge en rättvisande bild. Vi har valt att analysera samspelet 

oberoende av antalet medarbetare som angivit ett visst svar i enkäten. I vissa situationer har vi 

ändå angett hur många som gett ett visst svar för att styrka våra argument och diskussioner i 

analysen. 

 

Vi tror att vissa olikheter som har framkommit kan bero på att ledaren som intervjuades hade 

personalansvar och i de fall tror vi att någon annan ledares personliga varumärke kan ha 

påverkat hur medarbetarna upplever organisationskulturen. 
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4. Empiri 
Vårt empirikapitel presenterar studiens empiriska material. Kapitlet består av sex undersökta 
banker som presenteras var för sig. De tre första bankerna är fristående banker och de tre 

resterande är knutna till större huvudkontor. Empirin gällande organisationskulturen är 

insamlad genom enkäter från fem medarbetare på respektive bank, övrig empiri är insamlad 

genom personlig kommunikation med ledare samt genom egna observationer. 

 

4.1. Bank Alfa 
 

Vid sjutton års ålder fick Marie sitt första sommarjobb på Bank Alfa, vilket resulterade i en 

tillsvidareanställning. Hon erbjöds interna utbildningar inom banken, bland annat 

ledarskapsutbildningar. Till en början arbetade Marie i kassa/kundtjänst och blev därefter 

ansvarig för avdelningen. Marknadsansvarig och privatmarknadsansvarig är också positioner 

hon innehaft innan hennes nuvarande position som VD, som axlades för sju år sedan. Bank 

Alfa har 40 medarbetare som är fördelade på tre avdelningar, en privat-, en företags- och en 

administrativ.  

 

 

4.1.1. Ledarskap 
 

För Marie betyder ledarskap konsten att få medarbetare att prestera sitt bästa. Marie anser att 

arbetsglädje är viktigt och tror att när medarbetarna trivs på sin arbetsplats och får ta ett eget 

ansvar gör medarbetarna sitt bästa. Marie är övertygad om att de flesta är duktiga och har ett 

eget driv att göra ett bra jobb. Hon tror inte att någon medarbetare skulle må bra om deras 

ledare kontrollerar deras arbete hela tiden. Istället tror Marie att medarbetare vill veta vad som 

förväntas av dem så att de kan klara arbetsuppgiften själva med hjälp av viss feedback. Frihet 

under ansvar är något som Marie har som ledstjärna i sitt ledarskap och även något som hon 

nämner som sitt personliga motto. Ett ordspråk som präglar Maries ledarskap, som hon även 

benämner som ett motto är att ära det som äras skall. Marie förklarar att när en medarbetare 

gör något bra ska den få beröm för det.  

 

 

4.1.2. Personligt varumärke 
 

Marie beskriver att hon berömmer sina medarbetare, vilket hon vill bli förknippad med i sin 

ledarstil och hoppas att det smittar av sig på medarbetarna. Hon ser gärna att de hjälper och 

lär varandra, är neutrala samt att de visar varandra uppskattning och respekt. Hon lägger vikt 

vid att uppmuntra medarbetarna till att ta ett eget ansvar. Marie uppfattar sig själv som en glad 

och prestigelös person som väljer sina krig. Med det menar hon att hon inte lägger sig i 

småsaker, utan istället tillåter viss avvikelse från vad hon förväntat sig. Skulle det bli stor 

avvikelse väljer hon att diskutera saken eller ta en eventuell konflikt. Marie tror att andra 

uppfattar henne som drivande, strukturerad och ödmjuk. Hon både tror och vill bli uppfattad 

mer som en ledare än en chef samt att hon vill bidra till arbetsglädje. Marie pratar om att 

motivera sina medarbetare och menar att:  

“Jag tror inte riktigt på det här med att, med piska och, utan kan man motivera medarbetarna 
att göra ett bra arbete ändå, då har man kommit mycket, mycket längre”. 
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Beteende 

När en konflikt mellan en medarbetare och en kund uppstår agerar Marie opartiskt och lyssnar 

på båda parter. Om Marie skulle märka att en medarbetare är utanför gemenskapen väljer hon 

att prata med medarbetaren i fråga och försöker att sätta sig in i personens situation och 

försöker förstå varför den känner sig utanför. Marie försöker att ha en öppen dialog med sina 

medarbetare och vill därmed inge ett förtroende. Om en medarbetare skulle agera på något 

oönskat sätt exempelvis om den pratar politik eller religion i sitt yrke eller att den är otrevlig 

mot personal eller kunder, så väljer Marie att föra en diskussion angående beteendet. Vid ett 

samtal med en medarbetare angående ett oönskat beteende väljer Marie att bygga upp 

samtalet försiktigt. Hon börjar med att ställa frågor om hur medarbetaren trivs som kan 

resultera i en följdfråga om vad den vill göra i livet. Marie anser att hon bör föregå med ett 

gott exempel och bör ha etik och moral i åtanke.  

 

Symboler 

Som ledare anser Marie att språket som används i organisationen bör vara tydligt och enkelt. 

Marie ser sig själv som en person med mycket humor och hon ser gärna att jargongen i 

organisationen är skämtsam men den får inte gå till överdrift. Hon uppfattar även att 

medarbetarna får känslan av att de kan skämta med henne. När organisationen har uppnått mål 

eller när någon i organisationen har presterat bra bör det firas. Ceremonier som när någon 

fyller jämnt, går i pension, gifter sig samt skaffar barn är sådant som Marie anser bör 

uppvaktas av medarbetarna i organisationen. Från bankens sida uppvaktas medarbetarna när 

de fyller 50 år, vid pensionsavgång samt när de har arbetat i organisationen i 25 år. Den 

viktigaste rutinen som finns i Maries organisation är morgonkaffet. Där träffas alla 

medarbetare för att fika tillsammans och det ses som socialt viktigt.  

 

Värderingar 

De värderingar som Marie anser prägla sitt ledarskap är att prioritera etik och moral, att ha ett 

stort hjärta, att hjälpa varandra och att du som ledare lyssnar och försöker sätta sig in i 

problemet. Marie berättar att ledarskapsutbildningar, föreningsliv samt tidigare bemötande har 

påverkat hennes värderingar i sitt ledarskap. Maries värderingar gällande organisationens 

synliga egenskaper läggs till största delen i klädkoden som ska vara situationsanpassad. Med 

det menar Marie att kläderna bör anpassas efter exempelvis vilka kunder du möter och i 

vilken kontext. Under vår intervju med Marie observerades att hennes klädsel var stilig men 

avslappnad. Klädkoden finns i organisationen för att passa bankens målgrupp och därmed 

inge ett förtroende:  

“Vi har ju kundernas förtroende och det vill man ju inte rubba på något sätt”. 

Marie anser att kundkontakten är av stor vikt. Avslutningsvis påpekar Marie vikten av att 

hennes personliga värderingar överensstämmer med organisationens värderingar. 
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4.1.3. Organisationskultur 
 

Öppen 1/5 Teamwork 2/5 

Inspirerande 2/5 Trygg 3/5 

Gemenskap 3/5 Lojal 2/5 

Engagerande 3/5 Självständig 2/5 

Kommunikativ 1/5 Energirik 2/5 

Stödjande 2/5 Förtroendeingivande 1/5 

Motiverande 2/5 Positiv 3/5 

Kontrollerad 1/5 Hjälpsam 4/5 

Tabell 4.1 Ord som förknippas med organisationens kultur i Bank Alfa 

 

Beteende 

De synliga beteenden i organisationen som uppfattas av medarbetarna är artighet, vänlighet 

samt hjälpsamhet. Oskrivna regler som uppfattas av medarbetarna i organisationen gällande 

beteende är att de bör agera professionellt, vara glada, lyssna samt att de bör vara 

kundvänliga. Medarbetarna bör föregå med ett gott exempel samt att de bör stötta varandra i 

organisationen. Oskrivna regler som medarbetare uppfattar som de inte bör göra är att vara 

illojal mot arbetsgivaren samt att de inte bör bete sig illa.  

 

Symboler 

Medarbetarna uppfattar organisationens språk som vårdat och när samtal sker kollegor 

emellan har de en härlig och rättvis ton. Humorn uppfattas som riklig och är rå men hjärtlig.  

I organisationen uppfattas jargonen som högt i tak. Synliga egenskaper inom organisationen 

så som klädkod uppfattas av medarbetarna som vårdad, stilig samt avslappnad. Kläderna 

bland medarbetarna bör vara anpassad efter situationen. Ceremonier som uppvaktas i 

organisationen är bland annat pensionsavgång, födelsedagar och andra högtider så som jul. 

Medarbetarna anser att ceremonierna bidrar till att de blir sedda, ihågkomna samt hyllade. 

Ritualer som finns inom organisationen är exempelvis kafferaster, framförallt på 

förmiddagen, då det blir en gemensam stund med kollegorna.  

 

Värderingar 

Bankens officiella värderingar är enkelhet, omtänksamhet, öppenhet samt ansvarstagande. 

Medarbetarna uppfattar bankens värderingar som sunda och nämner även att det finns 

inofficiella värderingar inom organisationen så som lojalitet, hög moral, agera etiskt samt att 

värna om kundens anonymitet. 

 

 

4.2. Bank Beta 
 

Linn är utbildad civilekonom men valde att hoppa av ekonomibanan för ett arbete som istället 

innehöll personalfrågor. Hon har arbetat som personalchef inom banksektorn i sex år och har 

tidigare haft den rollen i andra organisationer inom andra branscher. Linn brinner för 

personalfrågor och därför fick hon arbetet som personalchef trots hennes bristande förkunskap 

inom bank. I organisationen arbetar 135 medarbetare och när Linn påbörjade sin anställning 

som personalchef på banken valde hon att träffa alla medarbetare enskilt. På så sätt fick hon 

en känsla för kulturen och en förståelse varför de anställda väljer att arbeta i organisationen 

under en längre tid samt för att lära känna varje medarbetare.  
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4.2.1. Ledarskap 
 

Ledarskap för Linn innebär att vara tillgänglig för medarbetarna men även att vara ett 

bollplank, visa vägen och föra gruppens talan. För Linn handlar inte ledarskap om att peta i 

detaljer, hon litar på att alla gör sitt arbete. Enkelhet och helhet är hennes personliga motto. 

 

 

4.2.2. Personligt varumärke 
 

Linn uppfattar sig själv som en trygg person samtidigt som hon vill vara med och påverka och 

har lätt för beslutsfattande. Hon ser inget behov av att stå i rampljuset själv utan vill 

uppmuntra andra att tänka på möjligheter istället för problem. Serviceinriktad är också en 

egenskap som Linn ser i sig själv samt att hon har ett positivt tänkande. Familjen betyder 

mycket för Linn och hon ser inga problem om medarbetarna skulle vilja vara föräldralediga. 

Det är viktigt att vara ett föredöme gällande prioritering av familj och arbete. Linn försöker 

leva som hon lär. Det som gör Linn unik är att hon är anställd för sitt ledarskapsintresse och 

inte för hennes bankkunskaper. Linn tror att andra uppfattar henne som snäll, omtänksam, 

lugn och förtroendeingivande. I hennes roll som personalansvarig vill hon förmedla till sina 

medarbetare att de kan öppna sig i förtroende för henne. Hon nämner även att hon kan 

uppfattas som lite jobbig av en del. Hennes argument för den uppfattningen är att beslutsvägar 

ibland kan gå fort, vilket ändå Linn väljer att göra medvetet. Linn vill bli uppfattad som en 

person som utstrålar trygghet, är förtroendeingivande samt som en positiv människa.  

 

Beteende 

Om en kund skulle vara missnöjd på en medarbetares agerande och ringer upp Linn för att 

berätta om incidenten väljer hon att lyssna in kunden. Efter att hört kundens perspektiv väljer 

hon att samtala med medarbetaren för att få bådas syn på saken. Hon menar att ett agerande 

från hennes sida bör gå snabbt i sådana situationer. Mindre klagomål löses via telefon och 

andra vid personliga möten. Om Linn skulle märka att en medarbetare är utanför 

gemenskapen väljer hon att prata enskilt med personen i fråga. Hon nämner att det är viktigt 

för medarbetaren att känna sig sedd och ett agerande från Linns sida bör ske så fort som 

möjligt. Linn uppfattar att en medarbetare som mår dåligt kan öppna sig för henne. Om en 

medarbetare skulle uppföra sig på ett oönskat sätt i organisationen väljer Linn att samtala med 

den personen. Beroende på vilken karaktär som det oönskade beteendet är av väljer hon att 

göra det direkt eller att sova på saken för att få lite distans. Linn anser att hon bör föregå med 

ett gott exempel, både gällande klädkod samt regler. När Linn dricker kaffe tillsammans med 

medarbetarna har hon en oskriven regel som hon följer.  

“Jag tar min kopp kaffe, fyller den med det jag ska ha och så sitter jag där och pratar och 

dricker upp min kopp och när det är slut så är rasten slut”. 

En annan oskriven regel som Linn följer är att se enkelheten som även är en av bankens 

värderingar. Framförallt öppenhet och vänlighet är beteenden som Linn väljer att 

uppmärksamma bland medarbetarna.  

 
Symboler 

Linn föredrar ett vårdat, tydligt och korrekt språk både i skrift som i tal. Hon uppfattar sig 

själv som en mjuk person som inte är för en hård jargong. Istället använder hon sig av 

ordspråk som hon ser som sin jargong. När det gäller hennes humor så bjuder hon mycket på 

sig själv och kan skämta på sin egen bekostnad. Hon delar gärna med sig av privata historier 

och tvistar gärna till situationen för att hon anser humor kan lätta upp stämningen. Linn tror 

att hennes medarbetare uppfattar hennes språk, jargong och humor på samma sätt som hon 
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beskrivit det samtidigt som hon tror att de kan skämta med henne. Klädkoden är hel och ren 

samt situationsanpassad. Organisationen som Linn arbetar i firar alltid organisationens 

födelsedag. Även ceremonier som bland annat volymmål, giftermål, jämna födelsedagar, 

jubilarer, pensionsavgångar samt goda insatser firas. Linn anser att det är kul att alla 

födelsedagar uppmärksammas på något sätt. Linn har nämnt tidigare att alla i organisationen 

träffas på morgonen för att dricka kaffe tillsammans vilket hon ser som en viktig rutin.  

 

Värderingar 

Linn anser att engagemang, tillgänglighet och enkelhet så som att vara ärlig och öppen är 

värderingar som präglar hennes ledarskap. Värderingarna tillhör även bankens officiella 

värderingar och hon anser att hon inte kan arbeta i en organisation där hennes värderingar inte 

överensstämmer med organisationens.  

 

 

4.2.3. Organisationskultur  
 

Öppen 3/5 Stödjande 1/5 

Gemenskap 2/5 Engagerande 5/5 

Kommunikativt 1/5 Kontrollerad 1/5 

Teamwork 1/5 Trygg 1/5 

Självständig 2/5 Inspirerande 2/5 

Förtroendeingivande 4/5 Positiv 1/5 

Tabell 4.2 Ord som förknippas med organisationens kultur i Bank Beta 

 

Beteende 

Ett beteende som är en synlig egenskap i organisationskulturen enligt medarbetarna är ett 

proffsigt uppträdande mellan kollegor samt mot kunder. Ett annat beteende som prioriteras är 

att medarbetarna är serviceinriktade samt att de är trevliga och artiga. Ordning och reda kan 

vara en synlig egenskap som finns i organisationen. Oskrivna regler gällande beteende i 

organisationen uppfattas av medarbetarna som att de bör vara trevliga mot arbetskamrater och 

kunder genom att bland annat hälsa på varandra. De bör även visa respekt, vara glada och 

pigga samt föregå med ett gott exempel. En annan oskriven regel är att medarbetarna bör följa 

sina arbetstider. Oskrivna regler gällande beteenden som medarbetarna inte bör göra är att 

vara otrevliga, vara respektlösa, inte ha trasiga kläder samt att de inte bör glömma saker som 

de lovat.  

 

Symboler 

Organisationskulturens jargong upplevs av medarbetarna som enkel, lättsam samt trevlig. 

Humorn likaså, enkel samt trevlig och den uppfattas som riklig, de skämtar friskt med 

varandra inom organisationen. Språket uppfattas som vårdat och korrekt med inslag av 

humor. Klädkoden uppfattas av medarbetarna som hel och ren samt att klädseln bör vara 

representativ. Ceremonier som uppvaktas inom organisationen är pensionsavgång, andra 

avtackningar, om någon blivit förälder samt födelsedagar. Det sistnämna uppvaktas extra när 

någon fyller jämnt. Vardagliga rutiner så som gemensamma kafferaster, både förmiddag och 

eftermiddag tas av medarbetarna i mån av tid. Organisationen har en gemensam lunchmatsal 

som de har möjlighet att äta tillsammans vid lunchtid.  

 

Värderingar 

Bankens värderingar enligt medarbetarna är, engagemang, enkelhet, tillgänglighet och att 

skapa värden, vilket är de officiella. Inom organisationen nämner medarbetarna att det finns 
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ett antal inofficiella värderingar så som, omtänksamhet, hjälpsamhet, motiverande samt 

stödjande. 

 

 

4.3. Bank Gamma 
 

Mikael är i grunden utbildad civilekonom och har arbetat inom banksektorn i hela sitt liv. Han 

påbörjade sin karriär genom ett sommarjobb och sen dess har han arbetat inom olika 

bankorganisationer i Sverige. Mikael har haft rollen som VD i organisationen sedan 2000 men 

har även varit VD inom en annan organisation. Han har tidigare haft befattningar som bland 

annat ställföreträdande kreditchef. Organisationen är uppbyggd av olika avdelningar; privat-, 

företag- samt en administrativ avdelning som tillsammans har ungefär 45 medarbetare.  

 

 

4.3.1. Ledarskap 
 

Mikael benämner ledarskap som att coacha och motivera medarbetarna till att prestera sitt 

yttersta. Ledarskap handlar även om att skapa en god kultur och en trevlig anda i 

organisationen. Att vara en ledare innebär att driva utvecklingen av organisationen framåt 

genom en positiv anda. Mikael lever efter mottot att hitta en balans mellan arbete och 

privatliv för att främja medarbetarnas hälsa. Han utövar inte sitt ledarskap genom att peta i 

detaljer.  

 

 

4.3.2. Personligt varumärke 
 

Mikael uppfattar sig själv om en målinriktad person. Det är viktigt för honom att banken 

levererar ett bra resultat. Han ser sig själv som en snäll person som är mån om sina anställda, 

det är viktigt att de har ett gott arbetsklimat och att de har roligt. Han tror även att personalen i 

organisationen uppfattar honom som både målmedveten och att han bryr sig om sina 

anställda. Mikael tror att medarbetarna uppfattar honom som en tillgänglig person och att det 

är lätt att komma till tals med honom. Han vill bli uppfattad på samma sätt som han idag tror 

att medarbetarna uppfattar honom.  

 

Beteende 

Om en kund kontaktar Mikael för att han eller hon är upprörd på en medarbetare väljer han att 

lyssna på kunden. Efter samtalet väljer han att prata med medarbetaren för att bilda sig en 

egen uppfattning. Skulle Mikael märka att en medarbetare är utanför gemenskapen hade han 

vänt sig till personen i fråga för att samtala om situationen och han menar att organisationen 

har möjlighet att erbjuda stöd och hjälp. Mikael förklarar fortsättningsvis sin åsikt kring 

situationen: 

“Det tjänar ju ingenting till att sopa det under mattan, då blir det bara värre”. 

Vid oönskade beteenden bland medarbetare väljer han att diskutera med vederbörande och 

höra varför de agerar på det sätt de gör. Beteenden som till exempel privata samtal får inte gå 

till överdrift men bör inte förbjudas. Mikael tror att om det förbjuds så kan det påverka 

arbetsmiljön negativt, det handlar om att hitta en sund balans. Mikael nämner att bankpersonal 

inte bör arbeta i trasiga jeans. Han skulle själv inte arbeta i det, men däremot i chinos. Idag 

behöver bankpersonal inte klä sig i slips, så som det var förr.  
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Symboler 

Mikael ser sig själv ha ett vårdat språk samt att jargongen är rå men hjärtlig. Han anser att det 

är viktigt att ha roligt på jobbet och inom organisationen skämtas det mycket på ett schysst 

sätt.  

“Jag menar det är så fasen mycket enklare om det är en god stämning runt fikaborden och 

lite skratt och så, sen är det lätt att sätta sig och jobba igen.” 

Mikael tror att medarbetarna uppfattar att de kan skämta med honom och påpekar att han får 

en del gliringar. Om organisationen har gjort ett bra jobb eller om organisationen uppnått 

något mål anser Mikael att det bör firas. Det gäller att hålla en balans i firandet så att det inte 

blir utslätat. De ceremonier som uppmärksammas i organisationen och som Mikael anser är 

viktiga är 25-årsjubilarer, pensionsavgång samt födelsedagar. Kafferasten på morgonen och 

på eftermiddagen är rutiner Mikael anser är viktiga då han anser att de stärker organisationens 

gemenskap och sammanhållning. Han fikar gärna med personalen och besöker medarbetarna 

på respektive avdelning.  

 

Värderingar 

En värdering som Mikael anser prägla sitt ledarskap är förtroende, både att en medarbetare 

kan öppna sig om privata ärenden samt att medarbetarna känner ett förtroende för Mikaels 

kompetens att driva banken. Redan i sitt första sommarjobb på bank fick Mikael en 

ledarförebild som var social, trevlig och folklig. Det tror Mikael har präglat hans värderingar 

samt hans sätt att vara. Hans värderingar gällande synliga egenskaper så som klädkod i 

organisationen är att klä sig prydligt, att vara hel och ren. Han värderar att använda ett vårdat 

språk samt bemöta kunderna på ett rättvist och positivt sätt. Mikael uppmuntrar medarbetarna 

att vara ärliga, att föra fram sina synpunkter, att ta ett socialt ansvar samt att han uppskattar 

när medarbetarna är duktiga i sina arbetsuppgifter. Angående organisationens värderingar, det 

vill säga omtanke, kvalité och relationer, kontra Mikaels värderingar ser han att de 

överensstämmer, framförallt värderingar utåt mot kund. 

 

 

4.3.3. Organisationskultur  
 

Öppen 5/5 Trygg 5/5 

Förtroendeingivande 5/5 Stödjande 4/5 

Hjälpsam 3/5 Rättvis 1/5 

Inspirerande 1/5 Engagerande 2/5 

Teamwork 2/5 Gemenskap 5/5 

Lojal 5/5 Kommunikativ 1/5 

Självständig 5/5 Motiverande 3/5 

Energirik 1/5 Positiv 5/5 

Tabell 4.3 Ord som förknippas med organisationens kultur i Bank Gamma 

 

Beteende 

En synlig egenskap som medarbetarna uppfattar är att medarbetarna väljer att stanna i 

organisationen under en lång tid. Medarbetarna förklarar vidare att synliga beteenden som att 

hälsa, vara trevlig samt att hålla ordning och reda kan uppfattas inom organisationen. 

Oskrivna regler gällande beteende inom banken är att vara tillmötesgående, vara rättvis och 

att ha hög moral. Medarbetarna bör inte klaga på andra medarbetare, använda Facebook under 

arbetstid, vara nonchalant eller bidra till kriminella handlingar.  

 

  



27 

 

Symboler 

Humorn i organisationen ses som riklig och jargonen säger att det är okej med lite hets och 

humor. Det är en rå men hjärtlig jargong med högt i tak. Det gäller som medarbetare att agera 

utifrån vett och etikett, de bör tänka på att inte använda ett språk, jargong eller humor som 

sårar någon medvetet. Medarbetarna uppfattar klädkoden som fri, de bör klä sig helt och rent 

och ger ett konkret exempel att shorts och linne inte är acceptabelt. Pensionsavgång, jämna 

födelsedagar samt jubilarer blir uppvaktade i form av en ceremoni. Ceremonin sker i samspel 

med fikan i form av sång, tårta och paket. Rutiner som finns inom organisationen nämner 

medarbetarna är fikarasterna på för- samt eftermiddag.  

 

Värderingar 

Medarbetarna nämner bankens officiella värderingar; omtanke, kvalitet och relationer. De 

nämner även inofficiella värderingar så som att respektera varandra samt kunderna. 

 

 

4.4. Bank Delta 
 

Karl har en treårig ekonomisk högskoleutbildning med inriktning marknadsföring och valde 
därefter att börja arbeta inom banksektorn. Internutbildningar har genomförts löpande under 

de år som han varit inom branschen. År 2007 startade hans karriär i kundtjänst men han har 

även arbetat som företagsrådgivare inom en annan bankorganisation. Idag har han 

befattningen kontorschef i den bankorganisation han en gång startade i. Att ha arbetat inom 

olika områden inom bankyrket ser Karl som en fördel då han har en förståelse för hela 

verksamheten. Karl har åtta medarbetare under sig som är fördelade på två avdelningar; 

företag och privat.  

 

 

4.4.1. Ledarskap 
 

För Karl innebär ledarskap att vara en vägvisare samt att en ledare bör vara ett bollplank för 

medarbetare. Karl vill åstadkomma ett välbefinnande bland sina medarbetare, att de ska må 

bra, trivas samt känna sig trygga på arbetsplatsen samtidigt som de ska utmanas. Ledarskap 

handlar även om att få en grupp att fungera tillsammans, vilket Karl påpekar som viktigt. Karl 

anser även att ledarskap handlar om att få rutinerna i organisationen att fungera. Engagemang, 

driv, ömsesidig respekt och humor är något som Karl ser som delar av sitt personliga motto.  

 

 

4.4.2. Personligt varumärke 
 

Karl uppfattar sig själv som engagerad, drivande, praktiskt och social. Med praktisk och 

social menar han att han är duktigare på kundbemötande än administrativa uppgifter. Han tror 

att andra uppfattar honom som en person som är social, drivande och omtänksam. Karl 

hoppas och tror att andra uppfattar honom som en teammänniska. 

 

Beteende 

Om en kund blir missnöjd och kontaktar Karl gällande en medarbetares beteende väljer Karl 

att sätta sig in i, samt få en förståelse för, situationen ur båda parters perspektiv. Om 

medarbetaren agerat fel pratar Karl med personen i fråga och klargör att beteendet mot kund 

inte var acceptabelt. Om Karl skulle upptäcka att en medarbetare är utanför gemenskapen 

väljer han att samtala enskilt med personen för att få en bild av hur den känner sig. 
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Gemenskap är något som Karl ser som viktigt och vill bygga den stark, det görs genom bland 

annat olika gruppaktiviteter. För sin egen del anser Karl att han bör hålla en viss distans till 

medarbetarna. Skulle en medarbetare agera på ett oönskat sätt väljer Karl att ta upp problemet 

vid enskilda coachsamtal. Om beteendet är av grov karaktär väljer han istället att samtala med 

medarbetaren direkt. De oskrivna regler som Karl väljer att följa är organisationens 

värderingar som är engagemang, ömsesidig respekt, professionalism och kontinuitet. Karl 

uppmuntrar stöttning och samarbete bland medarbetarna.  

 

Symboler 

Humor är något som står Karl varmt om hjärtat och han menar att det är viktigt att ha roligt 

tillsammans och att ha högt i tak men däremot bör skämt inte ske på andras bekostnad. Enligt 

Karl uppfattar medarbetarna att de kan skämta med honom och att de har en lättsam jargong. 

Karl väljer att använda ett vardagligt och enkelt språk. Om organisationen uppnår framgång 

bör det firas och Karl argumenterar även för att beteenden som leder till framgång bör 

uppskattas, vilket brukar göras under fredagsfikat. Ceremonier är inget Karl lägger stor vikt 

vid, men han anser att medarbetare kan uppmärksammas lite när de fyller år men mer vid en 

pensionsavgång eller när någon arbetat inom organisationen i 25 år. Det firas dock inte i 

någon större utsträckning.  

 

Värderingar 

Karl beskriver att organisationens värderingar är samma värderingar som präglar hans 

ledarskap. Han nämner att sitt engagemang bland annat kommer från sin tid i de olika rollerna 

inom organisationen. Värderingen gällande ömsesidig respekt har han haft med sig från 

barndomen eftersom han kommer från en stor familj och han har varit aktiv inom 

föreningsliv. Karl värderar kunderna högt och menar att de är kärnan i verksamheten. Karls 

värderingar gällande de synliga egenskaperna i organisationen, så som klädkod, är att vara sig 

själv och känna sig bekväm i klädseln. Han uppfattar sig själv som en förebild för sina 

medarbetare gällande kläder, regler och beteende. Karl anser att det inte lämpar sig att gå 

emot värderingarna som finns i organisationen, så som att vara oprofessionell, oengagerad 

samt att inte respektera sina medarbetare.   

 

 

4.4.3. Organisationskultur  
 

Öppen 5/5 Motiverande 2/5 

Kontrollerad 2/5 Självständig 2/5 

Förtroendeingivande 2/5 Gemenskap 2/5 

Hjälpsam 2/5 Engagerande 1/5 

Inspirerande 2/5 Styrd 3/5 

Teamwork 2/5 Distans 1/5 

Positiv 3/5 Trygg 2/5 

Tabell 4.4 Ord som förknippas med organisationens kultur i Bank Delta 

 

Beteende 

Beteendet som präglar organisationskulturen är att alla ska behandlas på ett lättsamt, vänligt 

och hjälpsamt sätt, både kollegor och kunder. Organisationens oskrivna regler gällande 

beteende uppfattas av medarbetarna som framförallt att vara tydlig i ditt språk, att vara 

professionell mot både kunder och kollegor samt att visa ödmjukhet. En annan oskriven regel 

är att medarbetare bör visa att de arbetar för ett bra resultat. En medarbetare bör inte vara allt 

för tystlåten, det underlättar för organisationen att kommunicera vad du gör och varför. 
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Symboler 

Organisationskulturens jargong och humor uppfattas generellt av medarbetarna som öppet, 

trevligt, intelligent och hjärtligt, språket likaså. Dock önskar en medarbetare mer rak 

kommunikation gentemot varandra. Medarbetarnas uppfattningar angående de synliga 

egenskaperna i organisationskulturen är främst riktat till klädkod och beteende. Klädkoden, 

som främst är att vara hel och ren, uppfattas som naturlig. Ceremonier som finns i 

organisationen är bland annat att fira 25-årsjubilarer och födelsedagar uppvaktas med något 

gott till fikat. De ritualer som finns inom organisationen är bland annat kafferaster där 

vardagsprat samt organisationsinformation uppkommer.  

 

Värderingar 

Medarbetarna nämner bankens officiella värderingar; engagemang, ömsesidig respekt, 

professionalism samt kontinuitet. Dock nämns inga värderingar utöver de officiella. 

 

 

4.5. Bank Epsilon 
 
Sofie varit inom bankbranschen i 26 år, varav tre år inom nuvarande organisation. Hon har 

tidigare arbetat bland annat som privatrådgivare, arbetat med marknadsfrågor samt haft ett 

personalansvar. Organisationen som Sofie arbetar i har 20 medarbetare som är uppdelade på 

tre chefer; kontorschef samt privat- och företagschef. Sofies position innebär ett 

personalansvar för tio anställda på privatsidan samt att hon är ställföreträdande kontorschef. 

Redan under gymnasieåren tänkte Sofie att hon ville arbeta med personalfrågor och hamnade 

inom bankvärlden av en slump. När det gäller utbildning har hon läst enstaka kurser på 

högskolan samt genomfört internutbildningar inom banken.  

 

 

4.5.1. Ledarskap 
 

Sofie beskriver att den viktigaste delen i ledarskap är att utveckla medarbetaren och se till att 

de hamnar på rätt ställe. Det primära i ledarskapet är att se till människan som ska utföra 

arbetet. En ledares uppgift är att ge medarbetarna stöttning så att de har möjlighet att 

utvecklas. Genom att medarbetarna känner att de utvecklas och att de har hittat sin plats kan 

det enligt Sofie leda till att medarbetarna mår bättre och gör ett bättre arbete mot kunderna, 

vilket gör kunderna nöjda. Ett personligt motto som Sofie lever efter är framförallt ärlighet, 

både i det hon säger och i det hon tycker och menar att medarbetarna ska kunna lita på att hon 

står för det hon säger. Ledarskap handlar enligt Sofie även om respekt och integritet eftersom 

hon önskar att medarbetarna vet att det som medarbetarna säger i förtroende till henne, 

stannar mellan dem. 

 

 

4.5.2. Personligt varumärke 
 

Snabb, lättsam, enkel, glad och positiv är egenskaper som Sofie uppfattar hos sig själv och 

hon försöker se möjligheter istället för problem. Det som Sofie anser gör henne unik är att hon 

har en förmåga att se människor. Sofie tror att andra människor uppfattar henne på samma sätt 

som hon uppfattar sig själv, men vill även tillägga prestigelös. Att vara ärlig och en person 

som går att lita på är vad Sofie vill ska förknippas med henne, hon vill inge ett förtroende.  
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Beteende 

Skulle en missnöjd kund kontakta Sofie gällande en incident i kassan skulle Sofie först och 

främst lyssna på vad kunden har att säga. Om hon känner att kunden har fel kan hon agera 

direkt mot kund men om hon känner att hon vill höra medarbetarens version angående 

incidenten väljer hon att återkomma till kunden efter ett samtal med den anställde. Skulle 

medarbetarens beteende vara olämpligt skulle Sofie ta upp det på ett möte utan att utelämna 

personen i fråga. Om Sofie skulle märka att en medarbetare är utanför gemenskapen i en 

grupp skulle hon till en början invänta gruppen att lösa problemet. Ser hon att någon 

medarbetare blir orättvist behandlad hade hon istället pratat med hela gruppen. Skulle en 

medarbetare agera på ett oönskat sätt, exempelvis att använda mobiltelefonen vid möten 

skulle Sofie med en gång säga till medarbetaren. Om det oönskade beteendet är av allvarligare 

grad, exempelvis kränkningar, väljer hon istället att prata enskilt med medarbetaren så fort 

som möjligt. I sitt arbete är Sofie noga med att ingen medarbetare ska favoriseras. För att vara 

ett föredöme för sina medarbetare väljer hon att ta ut sina raster samt att gå hem när dagen är 

slut. 

 

Symboler 

Sofie uppfattar som sagt sig själv som snabb vilket hon även märker av i sitt språk. Hon pratar 

snabbt och säger vad hon tycker och tänker. Hon gillar att ha roligt och att skämta rätt friskt. 

Jargongen är därmed högt i tak med risk för att gå till överdrift. Sofie anser att organisationen 

firar lite av varje; födelsedagar, semmeldag och alla hjärtans dag men framförallt firas bra 

prestationer kopplat till resultatet. Sofie tycker att ceremonier i en organisation är viktiga, 

framförallt att visa uppskattning när en medarbetare slutar, exempelvis vid pensionsavgång. 

Även om någon blir förälder anser Sofie att det bör uppmärksammas i form av någon gåva. 

Vardagliga rutiner ser Sofie som viktiga för att få en bra struktur på dagen. Hon menar även 

att de ger en form av trygghet, medarbetare vet vad, när och hur de ska utföra saker. Rutinerna 

ger även en bild av medarbetarnas rättigheter och skyldigheter på arbetet, exempelvis rättighet 

att ta ut sina raster. 

 

Värderingar 

De värderingar Sofie anser präglar hennes ledarskap är ömsesidig respekt, vilket även är en av 

bankens officiella värderingar. Hon tillägger att ärlighet är en stor del av hennes ledarskap. 

Sofie känner att hennes värderingar stämmer överens med bankens. Om hennes värderingar 

inte skulle harmonisera med bankens tror Sofie att det blir en ohållbar arbetssituation. Sofie 

förklarar att hennes syn på klädkoden är att medarbetarna bör vara hela och rena, hon tänker 

själv på att föregå med gott exempel, tar gärna på sig en kavaj vid ett kundmöte. Kundkontakt 

är något som ligger Sofie varmt om hjärtat och menar att det finns två saker som är viktigast i 

bankvärlden, personal och kunder.  

“För har vi inte nöjda kunder, då spelar det ingen roll vilken personal vi har och är inte 

personalen nöjd så gör vi inte bra emot kunderna. En bank lever på förtroendet.” 

Sofie anser att det är viktigt för organisationen att ha en gemenskap och hon uppmuntrar 

samarbete, kompetensutveckling samt umgänge utanför arbetet.   
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4.5.3. Organisationskultur 
 

Öppen 4/5 Teamwork 4/5 

Motiverande 2/5 Trygg 1/5 

Gemenskap 2/5 Lojal 2/5 

Engagerande 1/5 Självständig 3/5 

Kommunikativ 1/5 Inspirerande 3/5 

Hjälpsam 2/5 Förtroendeingivande 5/5 

Kontrollerad 1/5 Positiv 3/5 

Tabell 4.5 Ord som förknippas med organisationens kultur i Bank Epsilon 

 

Beteende 

Synliga beteenden som präglar organisationskulturen är att visa ömsesidig respekt, enkelhet, 

engagemang samt trevligt bemötande. Medarbetarna nämner även att det är viktigt med 

integritet, god etik och moral samt att vara förtroendeingivande. Det finns inga regler 

nedskrivna hur medarbetare ska bete sig men de förstås genom sunt förnuft. Oskrivna regler 

gällande beteenden i organisationen är att medarbetarna bör vara tydliga, ärliga och lyssna på 

både kollegor samt kunder. Hjälpsamhet och att agera med ett gott omdöme samt att bemöta 

kunder och kollegor på samma sätt som medarbetarna själva vill bli bemötta är andra oskrivna 

regler. Medarbetarna bör inte klä sig på ett sätt som förvånar kunder eller medarbetare, 

exempelvis trasiga och smutsiga kläder.  

 

Symboler 

Språket i organisationen uppfattas av medarbetarna som situationsanpassat men är generellt 

tydligt. Medarbetarna uppfattar att språket kan tendera att innehålla mycket banktermer. 

Humorn inom organisationen uppfattas som rolig och genomsyrar hela kontoret. 

Medarbetarna ser sig själva ha glimten i ögat och menar att jargongen är lättsam och 

avslappnad. Klädkoden uppfattas av medarbetarna som hel och ren och bör anpassas efter 

kundens förväntningar. De ceremonier som uppmärksammas inom organisationen är bland 

annat födelsedagar, pensionsavgång, när någon jubilerar i organisationen, om någon 

medarbetare väljer att byta organisation, bröllop samt om någon har blivit förälder. Ritualer 

som finns inom organisationen är gemensamma kafferaster. 

 

Värderingar 

Bankens officiella värderingar är engagemang, kontinuitet, ömsesidig respekt samt 

professionalism. Medarbetarna uppfattar även att organisationen har inofficiella värderingar, 

som är respekt, hjälpsamhet samt att de sätter kunderna i fokus. 

 

 

4.6. Bank Zeta 
 

Birgitta har i grunden en civilekonomutbildning och under utbildningstiden kombinerades 

studier med sommarjobb inom banksektorn. Därefter valde hon att arbeta som revisor under 

ett par år innan hon återvände till bankvärlden. Idag arbetar Birgitta som kontorschef och har 

gjort det under fem år inom den organisation hon är verksam i idag. Hon har tidigare arbetat 

inom andra bankorganisationer, där hon påbörjade sin karriär i kundtjänst och därefter 

arbetade hon som företagsrådgivare och även som kontorschef. Birgitta har genomfört olika 

internutbildningar inom banken för de positioner hon innehaft. Genom hennes kompetens 

inom olika områden ser hon det som en fördel att ha en förståelse för hela verksamheten. På 

Birgittas kontor är det ca 25 medarbetare och Birgitta har ett ansvar över 20 av dem eftersom 
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resterande jobbar med bankens försäkringsbolag. Organisationen är uppdelad i avdelningar; 

privat samt företag men även en så kallad kapitalrådgivningsavdelning.  

 

 

4.6.1. Ledarskap 
 

Ledarskap handlar inte enligt Birgitta om att peka med hela handen, med andra ord handlar 

det inte om att bestämma. Birgitta vill bidra till att medarbetarna i organisationen lyckas samt 

att hon vill vara ett bollplank i diverse frågor. Engagemang och rättvisa är personliga motton 

som Birgitta lever efter. Engagemang ser hon som nyckeln till att kunna leda människor för 

att det visar medarbetarna vad hon anser är roligt och viktigt. Birgitta är medveten om att livet 

inte alltid är rättvist, men vill bidra till att det ska bli det och därmed bör alla behandlas med 

ömsesidig respekt.  

 

 

4.6.2. Personligt Varumärke 
 

Birgitta upplever sig själv som engagerad och hon vill gärna att andra människor ska 

förknippa engagemang med henne. Hon både tror och vill att andra uppfattar henne som en 

ärlig person.  

 

Beteende 

Om en kund hör av sig till Birgitta angående en incident mellan kunden och en medarbetare 

lyssnar Birgitta på kundens klagomål och visar respekt för ärendet. Hon väljer därefter att 

lyssna in medarbetaren för att bilda sig en uppfattning av båda parters syn på problemet. 

Skulle medarbetaren agerat på ett oklokt sätt väljer hon att samtala med medarbetaren om 

beteendet. Om Birgitta märker att en medarbetare är ledsen eller verkar vara utanför 

gemenskapen väljer hon att prata med den personen direkt. Om en medarbetare skulle agera 

på ett oönskat sätt väljer Birgitta att även här prata enskilt med medarbetaren. Hon lyssnar på 

medarbetarens version och frågar hur medarbetaren tänkt vid agerandet. Skulle hon känna att 

agerandet trots allt är olämpligt väljer hon att berätta hur hon hellre sett att agerandet skulle 

sett ut. De oskrivna regler som finns i organisationen enligt Birgitta är bland annat att följa 

vett och etikett samt att de bör ha ett sunt förnuft. 

 

Symboler 

Birgitta påstår att hennes språk och jargong anpassas efter situationerna. Hon skulle 

exempelvis aldrig svära bland vissa människor. Vi upplevde under intervjun att Birgitta 

använde sig av metaforer och liknelser i sitt språk, som framförallt var kopplat till lagsporter. 

Ironi är något som präglar hennes skämt hon tror att hennes medarbetare anser att de kan 

skämta med henne. Hon anser att firande i organisationen är viktigt och roligt. Vissa 

prestationer bör firas men det ska vara utvalda tillfällen som känns värda att firas och alla 

medarbetare ska inkluderas i firandet. Hon förklarar att det ibland räcker att fira med 

kanelbullar eller något annat gott. Ceremonier som firas är exempelvis pensionsavgång, jämna 
födelsedagar eller om någon blivit förälder. Hon poängterar att hon själv gillar att fira 

högtider så som jul och påsk och tar med det in i organisationen i form av exempelvis påskägg 

eller julklappar till medarbetarna. Vardagliga rutiner inom organisationen är främst fikaraster, 

varje dag är det morgon- samt eftermiddagsfika. Birgitta menar att fikastudenterna är socialt 

viktiga samt att pausen gör att arbetet blir mer effektivt.  
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Värderingar 

Organisationens värderingar, det vill säga engagemang, ömsesidig respekt, kontinuitet och 

professionalism, stämmer överens med Birgittas personliga värderingar. Framförallt är det 

ömsesidig respekt och engagemang som hon värderar högst. Birgitta ser att hennes 

värderingar är präglade av hennes tidigare erfarenheter av lagsporter. I en organisation menar 

hon att teamwork och laganda är viktigt och hon ser gärna att medarbetarna har ett gott 

samarbete till varandra. Birgittas värderingar gällande synliga egenskaper i organisationen så 

som klädkod och beteende ser hon som att de faller naturligt om medarbetarna har gott 

omdöme. Hon vill verka som ett föredöme både gällande beteende och klädkod. Vi 

observerade under intervjun att hennes klädsel uppfattades som välklädd då hon hade svarta 

byxor och en rosa flätstickad tröja. Birgitta anser att kulturen i organisationen är uppbyggd av 

engagemang och ömsesidig respekt vilket hon uppmuntrar sina medarbetare att leva utifrån. 

Hon uppmuntrar även sina medarbetare att ta ett eget ansvar. Något som hon inte accepterar 

bland medarbetare är om någon anser sig viktigare än någon annan och därmed inte vill bidra 

på samma sätt i vissa frågor. Avslutningsvis påpekar Birgitta att kundkontakten är basen i hela 

verksamheten. 

 

 

4.6.3. Organisationskultur 
 

Öppen 2/5 Trygg 4/5 

Inspirerande 3/5 Engagerande 2/5 

Gemenskap 4/5 Stödjande 2/5 

Energirik 2/5 Självständig 3/5 

Kommunikativ 4/5 Styrd 5/5 

Positiv 5/5 Förtroendeingivande 4/5 

Motiverande 5/5 Teamwork 3/5 

Kontrollerad 5/5 Hjälpsam 2/5 

Rättvis 3/5 Lojal 3/5 

Tabell 4.6 Ord som förknippas med organisationens kultur i Bank Zeta 

 

Beteende 

Synliga egenskaper gällande beteenden är att medarbetarna är vänliga och ler. Synliga regler 

är bland annat sådant som att förhålla sig till gemensamma uttryck i skrift för att ge ett 

proffsigt och enhetligt intryck. Medarbetarna uppfattar även att organisationskulturens synliga 

egenskaper är att de bör vara kundorienterade och att organisationen är resultatstyrd. 

Medarbetarna upplever de oskrivna reglerna gällande beteende i organisationen som att de bör 

hålla vad de lovar samt att de ska ge ett intryck av förtroende. De bör även ha ögonkontakt 

med kunder som besöker banken. Medarbetarna bör vara lösningsinriktade samt att de bör 

rätta in sig och arbeta efter framtagen väg. Oskrivna regler gällande beteenden i 

organisationen är att medarbetarna inte bör vara negativt inställda, svära, äta eller dricka vid 

skrivbordet.  

 

Symboler 

Språket uppfattas av medarbetarna i organisationen som formellt. Det används facktermer, 

bankspråk och engelska termer vilket uppfattas av en del medarbetare som väl mycket ibland. 

Jargongen och humorn uppfattas som god, trevlig och lättsam. Jargongen upplevs även vara 

högt i tak. En medarbetare menar att kunderna ska bli behandlade med respekt och artighet, 

men att en gnutta humor är helt okej. Klädkoden i organisationen uppfattas av medarbetarna 

som välklädd och att de bör klä sig helt och rent. Ceremonier som uppmärksammas inom 
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organisationen är jämna födelsedagar, 25-års jubilarer samt pensionsavgångar. Det 

uppmärksammas även när någon inom organisationen gifter sig eller får barn och en 

medarbetare nämner att organisationen uppmärksammar när kontoret eller en enskild 

medarbetare presterat bra. De ritualer som finns är gemensam morgonfika samt gemensam 

lunch som är uppdelat i två lunchlag. En medarbetare upplever de nämnde gemensamma 

ritualerna som viktiga för att stärka samarbetet mellan avdelningarna på kontoret.  

 

Värderingar 

Bankens officiella värderingar är kontinuitet, professionalism, engagemang samt ömsesidig 

respekt. Medarbetarna tar upp de officiella men även inofficiella så som laglydighet, att vara 

korrekt samt att ha kundfokus.  
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5. Analys 
I vårt analyskapitel ställs den insamlade empirin från ledaren mot den insamlade empirin 

från medarbetarna mot varandra och empirin ställs mot teorin. De tre fristående bankerna 

analyseras först och därefter analyseras de banker som är knutna till större huvudkontor. 

Först presenteras ledarens personliga varumärke, därefter hur organisationskulturen upplevs 

av medarbetarna för att slutligen visa samspelet dem emellan.  

 

 

5.1. Bank Alfa  
 

 

5.1.1. Maries personliga varumärke 
 

Marie förklarar att ledarskap för henne innebär att hjälpa medarbetarna att prestera sitt bästa 

och hon tror att de gör sitt bästa och trivs på arbetsplatsen när de får ta eget ansvar. Likaså 

menar Gardner (1990) att ledarskap handlar om att ledaren ska hjälpa medarbetarna till att bli 

mer målmedvetna och att ledaren bör visa medarbetarna att de kan nå sina mål. Medarbetarna 

i Maries organisation är enligt henne duktiga, har ett eget driv och vill ta eget ansvar, vilket 

kan liknas vid teori Y som enligt McGregor (1957) innebär att ledaren inte ser medarbetarna 

som passiva, ledaren ser utvecklingspotential och att medarbetarna har förmåga att ta eget 

ansvar samt att det är ledningen som är ansvariga för att hjälpa medarbetarna till utveckling. 

Marie ser sig själv som en person som motiverar sina medarbetare vilket även det kan ses som 

ett teori Y-drag.  

 

Genom feedback anser Marie att medarbetarna kan klara arbetsuppgifterna på ett självständigt 

sätt. Marie agerar objektivt och strävar efter att uppfattas som förtroendeingivande samt 

försöker att hålla en öppen dialog med sina medarbetare, vilket vi ser stimulerar 

kommunikationen. Den demokratiska ledaren ser till att stimulera kommunikationen bland 

medarbetarna (Granér, 1994) och den kritik som ges till medarbetarna bör vara objektiv och 

saklig (Bakka et al., 2006). Eftersom Marie agerar objektivt tror vi att hon även gör det när 

hon ger feedback, vilket kan kopplas till att den demokratiska ledaren ger objektiv kritik. Glad 

och prestigelös är enligt Marie hennes uppfattning av hennes personliga varumärke. 

Prestigelösheten kan liknas vid vad Bakka et al. (2006) och Granér (1994) menar med att en 

demokratisk ledare uppfattar sig som en i gruppen och samarbetar med medarbetarna 

eftersom vi ser henne som en i gruppen då hon inte har behov av att visa sin position. 

 

Marie väljer att lyssna på båda parter om en konflikt mellan medarbetare och kund uppstår. 

Om en medarbetare skulle agera på ett oönskat sätt skulle hon även där samtala med 

vederbörande. Ett oönskat beteende enligt henne är otrevlighet mot personal samt kunder. 

Marie ser gärna att medarbetarna hjälper varandra samt visar varandra uppskattning och 

respekt och hon nämner även att hon själv vill föregå med ett gott exempel. 

 

Marie ser sitt språk som tydligt och enkelt. Hon vill se att jargongen i organisationen är 

skämtsam och ser sig själv som en person med mycket humor. Marie nämner att klädkoden 

ska vara situationsanpassad och vi observerade under intervjun att hennes klädsel var stilig 

och avslappnad. Pensionsavgångar, födelsedagar och uppmärksammande av medarbetare som 

bidragit till en bra prestation är ceremonier Marie lägger vikt vid. De ritualer hon nämner är 

kafferasterna vilka hon ser som socialt viktiga.  
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Marie påpekar att hennes personliga värderingar överensstämmer med organisationens, som 

är enkelhet, omtänksamhet, öppenhet samt ansvarstagande. Vi får uppfattningen att hennes 

handlingar styrs av hennes och organisationens värderingar. De värderingar som individen 

väljer att spegla i sitt agerande kan ses som verkliga och därmed praktiska (Werner 

Runebjörk, 2006). Med andra ord tolkar vi att Maries värderingar är praktiska och kan liknas 

vid organisationens teoretiska värderingar. Tolkningen gör vi eftersom Maries värderingar 

stämmer överens med vad hon säger att hon gör då Marie i olika sammanhang har påpekat 

enkelhet i form av språk, omtänksamhet i form av hjälpsamhet, öppenhet gällande 

kommunikationen samt påpekar att hon uppmuntrar medarbetarna att ta eget ansvar. Etik och 

moral är även andra värderingar som Marie anser präglar hennes ledarskap  

 

 

5.1.2. Medarbetarnas syn på organisationskulturen 
 

Medarbetarna upplever organisationskulturen framförallt som hjälpsam och positiv samt att 

den ger en känsla av gemenskap. Även självständighet, förtroendeingivande, kommunikativ, 

öppen, stödjande, motiverande och en känsla av teamwork förknippas med kulturen. 

  

Synliga beteenden som medarbetarna uppfattar i organisationen är artighet och vänlighet mot 

kunder samt personal. De uppfattar stöttning av varandra, agera glatt och att lyssna som 

oskrivna regler i organisationen. De menar även att de bör föregå med gott exempel. 

Medarbetarna menar att språket bör vara vårdat och att en rättvis ton ska användas. Humor 

uppfattas som riklig och jargongen som rå men hjärtlig. Klädkoden uppfattas som stilig, 

avslappnad samt vårdad och anpassad efter situation. De ceremonier som medarbetarna 

nämner är pensionsavgång och födelsedagar. Ritualerna i organisationen är kafferaster, som 

anses bidra till gemenskap. Medarbetarna nämner bankens officiella värderingar och en 

inofficiell värdering, att följa etik och moral. 

 

 

5.1.3. Samspel 
 

Beteende 

Vi ser en liknelse mellan Maries ledarskap, att hjälpa medarbetarna och att de får ta eget 

ansvar, och att medarbetarna förklarar organisationskulturen som hjälpsam, stödjande och 

självständig. Stödjande kopplar vi till att Marie hjälper medarbetarna och självständigheten 

ser vi som att medarbetarna får ta eget ansvar. Stöttning ses även som en oskriven regel och vi 

ser att det även kan innebära att det sker medarbetare emellan. Att stötta varandra ser vi som 

att motivera varandra och även Marie ser sig som motiverande vilket medarbetarna förknippar 

med organisationskulturen. Vi ser därmed ett samspel mellan Maries personliga varumärke 

och kulturen.  

 

Marie vill hålla en öppen dialog, vilket vi ser som öppenhet och att vara kommunikativ. 

Medarbetarna uppfattar organisationskulturen som både öppen och kommunikativ vilket gör 
att vi ser ett samspel. Marie strävar efter att uppfattas som förtroendeingivande och utifrån 

enkäterna ser vi att organisationen uppfattas av en medarbetare som förtroendeingivande. 

Marie vill att medarbetarna hjälper varandra vilket vi kan förknippa med teamwork, som 

upplevs i kulturen.  

 

Marie vill föregå med ett gott exempel för sina medarbetare vilket även medarbetarna menar 

att de bör göra. Marie uppfattar sig själv som glad och menar att hon väljer att lyssna när 
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konflikter uppstår. Vi ser ett samspel till medarbetarna som nämner att oskrivna regler är att 

agera glatt och att lyssna. Marie har arbetat inom organisationen under en lång tid och vi tror 

att det kan vara en anledning till att beteendena som beskrivits stämmer överens. Även Bang 

(1999) menar att när människor vistas tillsammans skapas förväntningar på varandras 

uppförande vilka till slut blir regler i organisationen.   

 

Symboler 

Maries språk är tydligt och enkelt, medarbetarna anser att språket ska vara vårdat och att en 

rättvis ton ska användas. Det kan ses som både olikhet och likhet enligt oss. Anledningen till 

att vi ser olikheten är på grund av de skilda ordvalen, men samtidigt kan orden ha samma 

innebörd. Vi väljer därför att utelämna jämförelse kring det. Marie vill att jargongen i 

organisationen ska vara skämtsam och hon ser sig själv som en person med mycket humor. 

Även medarbetarna uppfattar humorn som riklig och menar att jargongen är rå men hjärtlig. 

Vi tolkar rå med hjärtlig och skämtsam som liknande innebörd gällande jargongen eftersom vi 

inte uppfattar skämtsam som elakt. Klädkoden ska enligt Marie vara situationsanpassad och 

hon var stiligt och avslappat klädd under intervjun vilket kan liknas vid hur medarbetarna 

uppfattar klädkoden som stilig, avslappnad samt vårdad och anpassad efter situation. Även 

här ser vi ett samspel mellan Marie och kulturen. 

 

Marie och medarbetarna nämner pensionsavgång och födelsedagar som organisationens 

ceremonier. De ritualer som både Marie och medarbetarna nämner som viktiga är de 

gemensamma kafferasterna. Marie menar att de är socialt viktigt och medarbetarna ser likaså 

att det blir en gemensam stund med kollegorna. Vi tror utifrån Maries och medarbetarnas syn 

på kafferaster att de bidrar till gemenskapen i organisationen. Utifrån medarbetarnas enkäter 

ser vi att tre av fem medarbetare förknippar organisationskulturen med gemenskap. Även 

Bolman och Deal (2003) samt Smith och Steward (2011) argumenterar för att ritualer bidrar 

till sammankoppling av en grupp människor. Vi får uppfattningen av att alla är med på och 

prioriterar kafferasterna vilket stödjer vår tanke kring att organisationskulturen innehar 

gemenskap. Gemenskap är även en del av det demokratiska ledarskapet där ledaren uppfattar 

sig själv som en i gruppen (Bakka et al., 2006; Granér, 1994). Vi tror att gemenskap i 

organisationer leder till ökad trivsel eftersom medarbetarna får en känsla av delaktighet och 

samhörighet i en grupp.  

 

Värderingar 

Vi ser ett samspel mellan Maries värderingar, medarbetarnas syn på kulturens värderingar och 

organisationens officiella värderingar. Officiella värderingar kan liknas vid vad Argyris och 

Schön (1978) menar med uttalade värderingar, sådant som medarbetarna tror på och är 

medvetna om. Eftersom att medarbetarna har nämnt de officiella tolkar vi det som att de är 

medvetna om dem. Medarbetarna nämner även en inofficiell värdering, att följa etik och 

moral vilket även Marie anser präglar hennes ledarskap. Även här ser vi en koppling mellan 

Maries personliga varumärke och organisationskulturen. 

 

 

5.2. Bank Beta 
 

 

5.2.1. Linns personliga varumärke 
 

För Linn innebär ledarskap tillgänglighet och hon menar att ledarskap för henne inte handlar 

om att peta i detaljer. Hon litar på att alla gör sitt arbete det kan liknas vid McGregors (1957) 
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teori Y eftersom en sådan ledare inte ser sina medarbetare som passiva utan ser att alla 

medarbetare har en förmåga att ta ansvar. Linn ser sig själv som en trygg och positiv person. 

Hon vill tro att hon uppfattas på samma sätt som hon uppfattar sig själv, men hon vill även 

uppfattas som förtroendeingivande. Vi får uppfattningen av att Linn innehar ett positivt 

tänkande vilket hon styrker genom att förklara att hon vill uppmuntra medarbetarna att se 

möjligheter istället för problem. 

 

Linn förklarar ledarskap bland annat som att finnas tillgänglig och att föra gruppens talan. Vi 

ser en liknelse i Linns tillgänglighet som ledare och en demokratisk ledarstil som enligt 

Granér (1994) innebär att finnas tillgänglig för medarbetarna och arbetar för att stimulera 

kommunikationen inom organisationen. Att föra gruppens talan anser vi har samma innebörd 

som att stimulera kommunikationen eftersom vi ser det som att hon lyssnar på vad 

medarbetarna har att säga för att sedan föra det vidare. Linn nämner även att hon medvetet tar 

snabba beslut i sitt ledarskap. Beteenden som Linn väljer att uppmärksamma bland 

medarbetarna är framförallt öppenhet och vänlighet. När en kund är missnöjd lyssnar Linn 

först på vad kunden har att säga för att sedan samtala med medarbetaren som mött den 

missnöjda kunden. Vi tolkar Linns agerande mot både kund och medarbetare som respektfullt 

då hon vill höra båda parters perspektiv på situationen. 

 

Linn förespråkar ett korrekt och vårdat språk och hon anser att hon har humor och att hon 

bjuder på sig själv. Linn har förmågan att skämta om sig själv och uppfattar att andra känner 

att de kan skämta med henne. Linn ser sig själv som en mjuk person och hon ser att sin 

jargong inte är hård. Istället använder hon sig av ordspråk och menar att det är hennes 

jargong. Det kan liknas vid det karismatiska ledarskapet där ledaren använder sig av 

metaforer, bilder och symboler (Yukl, 2013). En observation vi gjorde av Linns klädval var 

att den var stilig och avslappnad vilket kan liknas vid att Linn menar att klädkoden är att klä 

sig helt och rent. Hon menar att hon vill föregå med ett gott exempel angående både klädkod 

och regler. Att föregå med gott exempel kan liknas vid vad Robild (2007) menar med att en 

ledare kan ses som en förebild för sina medarbetare. Robild (2007) nämner att en grundsten i 

det personliga varumärket handlar om individens profil. Profilen talar om hur du som individ 

vill framstå samt vilka budskap du vill sända ut. Ceremonier är något som Linn anser är roligt 

och hon uppmärksammar pensionsavgångar samt alla födelsedagar på något sätt, men jämna 

födelsedagar uppvaktas extra. Den vardagliga ritual Linn nämner finns i organisationen är 

kafferaster och hon menar att de är viktiga. 

 

Värderingar som Linn anser prägla hennes ledarskap är engagemang, tillgänglighet samt 

enkelhet, vilka även är bankens officiella värderingar. Linn tror att andra uppfattar henne som 

omtänksam. Vi ser henne som omtänksam gällande hennes agerande, om någon medarbetare 

skulle känna sig utanför väljer hon att prata med personen i fråga för att den ska känna sig 

sedd. På liknande sätt förklarar Rampersad (2008) att ett personligt varumärke kan vara 

uppfattningar och förväntningar från omgivningen, vilket andra människor skapar när de hör 

ett namn. Då organisationskulturens värderingar överensstämmer med Linns värderingar ser 

vi att omtänksamhet även kan förknippas med Linn. Genom att agera som ett bollplank ser vi 

henne som både stödjande och hjälpsam vilket kan ses som att vara omtänksam. Linn avslutar 

med att nämna att hon inte kan arbeta i en organisation där hennes personliga värderingar inte 

överensstämmer med organisationens vilket kan liknas vid vad Blomquist och Röding (2010) 

menar med att det inte håller i längden att leva efter värderingar som individen inte står för. 
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5.2.2. Medarbetarnas syn på organisationskulturen 
 

Atmosfären i organisationen upplevs framförallt som öppen, förtroendeingivande och 

engagerande men även som kontrollerad, självständig, stödjande, trygg, positiv och 

kommunikativ. Medarbetarna nämner att de bör föregå med ett gott exempel och att det har 

blivit som en oskriven regel gällande beteende i organisationen. Medarbetarna upplever även 

att en oskriven regel är att visa respekt vilket kan liknas vid vad Bang (1999) menar är en 

outtalad norm för hur medarbetarna ska uppträda och blir tillslut regler för beteende. Vi ser 

respektfullhet som en outtalad norm i organisationen eftersom den inte är nedskriven utan har 

blivit en oskriven regel. Andra oskrivna regler medarbetarna nämner är trevlighet och 

artighet.  

 

Medarbetarna förespråkar ett korrekt och vårdat språk och uppfattar humorn i organisationen 

som riklig samt trevlig och menar att det skämtas friskt. Jargongen upplevs som trevlig, 

lättsam och enkel. Medarbetarna förklarar vidare att klädkoden uppfattas som hel och ren. 

Medarbetarna förklarar att de ceremonier som firas är pensionsavgångar och födelsedagar och 

de vardagliga ritualer som finns är kafferaster som tas i mån av tid.  

  

Värderingar som framkommer i enkäterna är bankens officiella och framförallt engagemanget 

styrks genom att samtliga medarbetare upplever organisationskulturens atmosfär som 

engagerande. Medarbetarna nämner ett antal inofficiella värderingar: omtänksamhet, 

hjälpsamhet, motiverande och stödjande. 

 

5.2.3. Samspel 
 

Beteende 

Linn menar att hon inte lägger sig i detaljer utan litar på att alla medarbetare sköter sitt arbete 

vilket kan liknas vid att medarbetarna påstår i enkäterna att organisationskulturen bland annat 

upplevs som självständig. Linn ser sig som en trygg och positiv person men det är endast en 

av fem medarbetare som har förknippat organisationskulturen med det, vilket vi tolkar som ett 

samspel. Vi tror att organisationskulturen ändå upplevs på det sättet då ingen har angivit 

motsatserna i enkäten, som var negativ och osäker. Organisationskulturen upplevs även som 

förtroendeingivande vilket var det som Linn ville att andra skulle förknippa med henne. Om 

medarbetarna har ett förtroende för ledaren kommer det demokratiska ledarskapet att 

uppfattas som positivt (Kayser och Melcher, 1973). Då positivitet enligt medarbetarna 

förknippas med organisationskulturen samt att den upplevs som förtroendeingivande stödjer 

det vår uppfattning att Linn är en demokratisk ledare. Förtroende för den demokratiska 

ledaren handlar om ledarens förmåga att fatta rätt beslut (Kayser & Melcher, 1973). Linn tar 

medvetet snabba beslut vilket vi anser att hon kan göra eftersom vi får uppfattningen att hon 

har ett förtroende bland sina medarbetare då hon vill uppfattas som förtroendeingivande och 

medarbetarna påstår att de upplever organisationskulturen som det. Ännu en gång ser vi en 

koppling mellan Linn och organisationskulturen. 

 
En medarbetare påstår att organisationskulturen upplevs kontrollerad men utifrån vårt synsätt 

är det fyra medarbetare av fem som inte anger att organisationskulturen är det. Vi ser att det 

styrker det Linn säger angående att hennes ledarskap inte inkluderar att kontrollera 

medarbetarna. Med andra ord ser inte Linn sina medarbetare som passiva utan ser att alla 

medarbetare har en förmåga att ta ansvar vilket kan liknas McGregors (1957) teori Y. 

Beteenden som Linn väljer att uppmuntra bland medarbetarna är framförallt öppenhet och 

vänlighet. Organisationskulturen uppfattas som öppen av medarbetarna som även ser 
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trevlighet och artighet som oskrivna regler, vilket vi anser stämmer överens med Linns 

uppmaning om att vara vänliga.  

 

Symboler 

Linn förespråkar ett korrekt och vårdat språk vilket stämmer överens med medarbetarnas 

uppfattning kring organisationens språk. I och med att språket överensstämmer tolkar vi det 

som att organisationen har ett eget språk vilket kan liknas vid vad Bang (1999) menar med att 

en organisation kan ha ett eget språk, jargong samt humor som bidrar till att kulturen i 

organisationen bibehålls. Linn har förmågan att skämta om sig själv och uppfattar att andra 

känner att de kan skämta med henne. Likaså menar medarbetarna att det skämtas friskt inom 

organisationen och därmed ser vi samspel mellan Linn och organisationskulturen gällande 

humorn. Medarbetarna förklarar jargongen som trevlig, lättsam och enkel vilket vi anser 

stämmer överens med Linns syn på sin jargong eftersom vi ser en hård jargong som negativ. 

Med negativ menar vi att en hård jargong kan uppfattas som elak, att jargongen har en vass 

ton samt att skämt sker på andras bekostnad. Därmed ser vi trevlig, enkel och lättsam som 

motsatsen till hård jargong vilket är det som Linn förespråkar. Klädkoden uppfattas både av 

medarbetarna och av Linn som hel och ren. Medarbetarna förklarar organisationens 

ceremonier på samma sätt som Linn. Hon menar att kafferasterna är viktiga ritualer medan 

medarbetarna menar att de tas i mån av tid vilket gör att vi får uppfattningen av att 

kafferasterna inte prioriteras lika högt av medarbetarna som av Linn. 

 

Värderingar 

Värderingar som Linn anser präglar hennes ledarskap är bankens officiella värderingar. 

Medarbetarna styrker värderingarna i enkäterna och de nämner ett antal inofficiella 

värderingar: omtänksamhet, hjälpsamhet, motiverande och stödjande. Genom att agera som 

ett bollplank ser vi Linn som både stödjande och hjälpsam vilket även är tillhör de inofficiella 

värderingar som uppfattas av medarbetarna. Vi ser härmed ett samspel mellan Linns 

personliga varumärke och organisationskulturen.  

 

 

5.3. Bank Gamma 
 

 

5.3.1. Mikaels personliga varumärke 
 

Mikael ser ledarskap som coaching och han motiverar medarbetarna till att prestera sitt bästa. 

Han påpekar även att han inte petar i detaljer när han utövar sitt ledarskap. Coaching kan 

enligt vår uppfattning vara att hjälpa och stödja medarbetare i olika situationer. Genom att 

ledaren agerar coachande och motiverande ser vi att det kan leda till att medarbetarna känner 

en känsla av meningsfullhet. Det kan liknas vid att Alvesson och Spicer (2012) förklarar att 

ledarskap kan ge en känsla av meningsfullhet. Då Mikael ser sig själv som en motiverande 

ledare kan det liknas vid vad Yukl (2013) menar är en faktor som präglar den karismatiska 

ledaren. Vi anser även att Mikael faller in under McGregors (1957) beskrivning av teori Y-

ledaren eftersom Mikael lägger vikt vid motivation. Vi ser coaching som medarbetarnas 

möjlighet att utvecklas och uppnå egna samt organisationens mål. McGregor (1957) förklarar 

att teori Y-ledaren ser utvecklingspotential bland sina medarbetare och att ledaren är ansvarig 

för att hjälpa och möjliggöra det för medarbetarna att uppfylla egna mål genom att sträva 

utifrån organisationens. Mikael menar att en ledare bör driva utvecklingen av organisationen 

framåt genom en positiv anda och han anser att arbetsmiljön kan påverkas negativt om förbud 

finns inom organisationen.  
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Mikael uppfattar sig själv som målinriktad och tror även att medarbetarna uppfattar honom 

som det vilket ger stöd för att Mikael kan uppfattas som en demokratisk ledare eftersom 

Bakka et al. (2006) styr arbetet mot organisationens gemensamma mål. Mikael ser sig själv 

och vill bli uppfattad som en ledare som är mån om och bryr sig om sina medarbetare. Mikael 

lyssnar på både kund och medarbetare om en kund är upprörd över någonting som hänt. Om 

en medarbetare är utanför gemenskapen skulle Mikael samtala med vederbörande. Han menar 

att organisationen erbjuder stöd och hjälp vid en sådan situation. Eftersom Mikael är VD inom 

organisationen tror vi att det är han som har beslutat att stöd och hjälp ska erbjudas och 

därmed tolkar vi att han är stödjande och hjälpsam som person. Att vara en stödjande ledare 

anser vi kan förknippas med en demokratisk ledare eftersom Granér (1994) menar att ledaren 

är tillgänglig för medarbetaren om den behöver hjälp. 

 

Mikael använder sig av ett vårdat språk och har en jargong som är rå men hjärtlig. Att ha 

roligt på jobbet ser han som viktigt och han tror att hans medarbetare kan skämta med honom. 

Mikael anser att klädkoden i organisationen ska vara hel och ren. Han menar även att 

bankpersonal idag inte bör klä sig i slips så som det var förr, vilket vi tolkar som att 

klädkoden idag är mindre strikt än vad den tidigare varit. Ceremonierna Mikael anser är 

viktiga är jubilarer, pensionsavgångar samt födelsedagar. Mikael nämner att kafferasterna är 

dagliga rutiner som finns i organisationen och ser de som viktiga för gemenskapen och 

sammanhållningen. 

 

Mikaels personliga värderingar stämmer överens med organisationens som är omtanke, 

kvalité och relationer. Vi får uppfattningen att Mikael värdesätter omtanke och relationer 

genom sammanhållningen, hjälpsamheten och gemenskapen. Kvalitén kan vi koppla till att 

han menar att han är målinriktad och han lägger vikt vid att banken levererar ett bra resultat. 

Mikael menar även att förtroende är en värdering som präglar hans ledarskap.  

 

 

5.3.2. Medarbetarnas syn på organisationskulturen 
 

Medarbetarna upplever atmosfären i organisationen som motiverande, stödjande, hjälpsam, 

positiv, självständig, förtroendeingivande, trygg och inger en känsla av gemenskap. De flesta 

stannar enligt medarbetarna i organisationen under en lång tid. Medarbetarna upplever 

tillmötesgående som en oskriven regel i organisationen och menar att de bör agera utifrån vett 

och etikett. Språket, jargongen och humorn ska användas på ett sätt som inte sårar någon. 

Medarbetarna menar även att humorn är riklig i organisationen samt att jargongen upplevs 

som rå men hjärtlig. Klädkoden i organisationen förklarar medarbetarna som hel och ren samt 

fri. Medarbetarna nämner att jubilarer, pensionsavgångar samt födelsedagar är ceremonier 

som firas i organisationen. De rutiner som finns är de gemensamma kafferasterna. 

Medarbetarna nämner organisationens officiella värderingar samt en inofficiell som innebär 

att respektera varandra.  

 

 

5.3.3. Samspel 
 

Beteende 

Mikael petar inte i detaljer när han utövar sitt ledarskap vilket kan jämföras med att 

medarbetarna upplever organisationskulturen som självständig. Vi ser det som att Mikael låter 

medarbetarna arbeta självständigt och går inte in och kontrollerar deras arbete eftersom han 
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inte väljer att peta i detaljer. I enkäterna kunde medarbetarna ange om organisationskulturens 

atmosfär upplevdes som kontrollerad, vilket ingen av medarbetarna valde. Det styrker därmed 

att organisationskulturen upplevs som självständig och inte kontrollerad. Självständighet och 

målmedvetenhet karakteriserar en demokratisk ledare (Bakka et al., 2006). Mikael upplever 

även sig själv som motiverande vilket vi ser att medarbetarna upplever i 

organisationskulturen. 

 

Gemenskap uppfattas av samtliga undersökta medarbetare och vi tror att gemenskapen är 

viktig för Mikael eftersom han lägger vikt vid att erbjuda stöd och hjälp om någon 

medarbetare skulle behöva det. Medarbetarna nämner att de flesta stannar i organisationen 

under en lång tid vilket vi tror har att göra med att Mikael värdesätter gemenskap och 

sammanhållning. Att medarbetarna stannar i organisationen en längre tid tror vi beror på att 

de trivs och Chang och Lee (2007) menar att ledarskap har en stark påverkan på hur 

medarbetarna tillfredsställs. Utifrån det samt att medarbetarna nämner gemenskapen som en 

del av organisationskulturen tror vi att medarbetarna i Bank Gamma är nöjda med sin 

arbetsplats, trivs och därmed stannar kvar. 

 

Mikael nämner att han ser sig själv som målinriktad men det fanns inte utrymme för 

medarbetarna att påpeka om organisationskulturen upplevs som målinriktad. Det gör att vi 

inte vet om det finns ett samspel gällande målmedvetenheten vilket gör att vi inte kan göra 

någon tolkning angående det. Medarbetarna uppfattar organisationskulturen atmosfär som 

stödjande och trygg vilket kan liknas vid att Mikael bryr sig om och är mån om dem.  

 

Mikael lyssnar på både kund och medarbetare om en kund är upprörd över någonting som 

hänt. Vi tolkar Mikaels agerande som att han är tillmötesgående mot båda parter eftersom han 

väljer att lyssna på båda innan han försöker lösa problemet. Medarbetarna upplever 

tillmötesgående som en oskriven regel i organisationen vilket vi ser som en likhet till Mikaels 

beteende. Vi ser även en liknelse mellan tillmötesgående och vad Alvesson och Spicer (2012) 

menar med att ledarskap handlar om att kommunicera, förstå och agera eftersom Mikael 

kommunicerar med båda parter för att förstå situationen innan han agerar. Om en medarbetare 

är utanför gemenskapen skulle Mikael samtala med vederbörande. Han menar att 

organisationen erbjuder stöd och hjälp vid en sådan situation. Eftersom Mikael är VD inom 

organisationen tror vi att det är han som har beslutat att stöd och hjälp ska erbjudas och 

därmed tolkar vi att han är stödjande och hjälpsam som person. Medarbetarna uppfattar 

organisationskulturens atmosfär som både stödjande och hjälpsam vilket kan liknas vid hur 

Mikael agerar. 

 

Mikael använder sig inte av förbud eftersom han anser att det kan påverka arbetsmiljön 

negativt. Negativitet är ingenting medarbetarna förknippar med organisationskulturen, istället 

förknippar samtliga organisationskulturen som positiv vilket vi delvis tror kan ha med 

Mikaels syn på förbud att göra. Vi har tidigare nämnt att vi ser Mikael som en teori Y-ledare 

vilket vi kan styrka ytterligare genom att jämföra Mikaels syn på förbud med vad McGregor 

(1957) förklarar med att teori X ledaren formar medarbetarnas beteenden för att de ska vara 

aktiva. Även Schein (2004) påstår att teori X-ledaren behöver övervaka sina medarbetare då 

de ses som lata. Vi tolkar det att som att teori X-ledaren styr medarbetarnas beteenden genom 

regler och förbud, vilket Mikael menar att han inte gör och därför styrker det vårt argument att 

han tillhör teori Y-ledaren. 
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Symboler 

Mikaels språk är vårdat, hans jargong är rå men hjärtlig och han tror att hans medarbetare kan 

skämta med honom och på liknande sätt beskriver medarbetarna att jargongen är rå men 

hjärtlig. Medarbetarna nämner att språket, jargongen och humorn inte ska användas på ett sätt 

som sårar någon.  Därmed ser vi ett samspel gällande jargongen samt språket då vi anser att 

ett vårdat språk inte sårar någon. Medarbetarna uppfattar klädkoden som fri vilket kan liknas 

vid den mindre strikta klädsel Mikael nämner angående exempelvis slipsbärande. Schein 

(2004) menar att en organisationskultur ständigt utvecklas vilket vi uppfattar att klädkoden i 

organisationen har gjort med tiden. Enligt Schein (2004) kan det ha att göra med att nya 

medarbetare har tillkommit i organisationen vilket vi håller med om men vi tror även att det 

kan bero på samhällets utveckling. Med andra ord ser vi att Mikael och medarbetarna har 

samma uppfattning gällande klädkoden i organisationen. 

 

Ceremonierna som uppmärksammas i Bank Gamma och som Mikael anser är viktiga är 

jubilarer, pensionsavgångar samt födelsedagar. Även medarbetarna nämner de ceremonier 

som Mikael menar firas i organisationen och därmed finns även här ett samspel mellan 

Mikaels personliga varumärke och organisationskulturen. Mikael och medarbetarna nämner 

att kafferasterna är viktiga rutiner som finns i organisationen. Mikael ser kafferasterna som 

viktiga för gemenskapen och sammanhållningen vilket vi kan koppla till att medarbetarna 

anger att organisationskulturen innehar gemenskap.  

 

Värderingar 

Mikaels personliga värderingar anser han stämmer överens med organisationens värderingar. 

Även medarbetarna tar upp bankens officiella värderingar. Mikael anser att förtroende är en 

värdering som präglar hans ledarskap och samtliga medarbetare i undersökningen uppfattar 

organisationskulturen som förtroendeingivande. Det demokratiska ledarskapet uppfattas som 

positivt när medarbetarna har förtroende för ledaren (Kayser & Melcher, 1973) vilket vi tror 

stämmer på Mikael och hans organisation då samtliga medarbetare även uppfattar 

organisationskulturen som positiv. Negativitet är ingenting medarbetarna förknippar med 

organisationskulturen, istället förknippar samtliga organisationskulturen som positiv vilket vi 

tolkar som att Mikaels positivitet speglar organisationskulturen. 

 

 

5.4. Bank Delta 
 

 

5.4.1. Karls personliga varumärke  
 

Att vara en vägvisare och ett bollplank anser Karl är viktigt i ledarskap. Han vill att 

medarbetarna ska känna ett välbefinnande, må bra, trivas och känna sig trygga samtidigt som 

de ska utmanas. Även Bang (1999) menar att trivsel bör prioriteras eftersom människor 

tillbringar mycket tid på arbetsplatsen. Att medarbetarna ska utmanas kan liknas vid vad 

McGregor (1957) påstår är ett drag hos en teori Y-ledare då utvecklingspotential ses hos varje 

individ. Därmed anser vi att Karl delvis har ett tänk som liknar teori Y. Ledarskap handlar 

enligt Karl även om att få en grupp och rutiner i organisationen att fungera. Karl uppfattar sig 

själv som en drivande och engagerad person vilket vi kan koppla till det karismatiska 

ledarskapet som enligt Maxwell (2008) handlar om att entusiasmera och inspirera 

medarbetarna. Vi anser att entusiasm och inspiration leder till engagemang och därmed anser 

vi att Karl har en tendens att agera karismatiskt.  
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Karl tror att andra uppfattar honom som omtänksam och som en teammänniska. Vi frågade 

Karl hur hans agerande skulle se ut i två olika situationer. Han svarade i båda fall att han ser 

sig själv sätta sig in i och försöka få förståelse för situationen. Karl värdesätter gemenskap 

och vill bygga den stark men menar att han även vill hålla en viss distans till sina 

medarbetare. Att hålla distans till sina medarbetare kan liknas vid vad Bakka et al. (2006) 

menar med att en auktoritär ledare väljer att hålla ett avstånd till sina medarbetare. Därmed 

anser vi att Karl tenderar att agera utifrån ett auktoritärt ledarskap. Han ser sig även 

uppmuntra stöttning och samarbete bland medarbetarna. 

 

Karl värderar humor och tycker det är viktigt att ha roligt tillsammans. Han uppfattar att 

medarbetarna kan skämta med honom men påpekar att skämt på andras bekostnad inte är 

okej. Karl ser sig själv använda ett vardagligt och enkelt språk och anser att klädseln bör vara 

bekväm. Han anser att han är en förebild gällande kläder, regler och beteenden vilket kan 

liknas vid vad Bang (1999) menar med att en ledare kan vara en förebild för sina medarbetare. 

Ceremonier är inget som Karl lägger stor vikt vid men han tycker att det bör firas när 

organisationen når framgång samt att medarbetare bör uppmärksammas vid pensionsavgång, 

födelsedagar och när de jubilerar i organisationen.  

 

Värderingarna som präglar Karls ledarskap är engagemang, ömsesidig respekt, 

professionalism och kontinuitet. Han menar att hans värderingar kommer från tidigare 

erfarenheter vilket kan liknas vid vad Blomquist och Röding (2010) menar med att tidigare 

erfarenheter är grunden i människans värderingar. 

 

 

5.4.2. Medarbetarnas uppfattning av organisationskulturen 
 

Organisationskulturens atmosfär upplevs främst som styrd, positiv och öppen men även som 

inspirerande, en känsla av teamwork, engagemang, gemenskap, hjälpsamhet, trygghet och 

distans. Medarbetarna uppfattar beteendet som präglar organisationen som lättsamt, vänligt, 

hjälpsamt och resultatinriktat. Språket uppfattas som tydligt samt att språk, jargong och 

humor uppfattas som öppet, trevligt, intelligent och hjärtligt. Medarbetarna nämner att 

ceremonier som uppmärksammas är jubilarer och ibland födelsedagar. De värderingar som 

förknippas med organisationskulturen är endast bankens officiella. 

 

 

5.4.3. Samspel 
 

Beteende 

Vi ser ett samspel mellan hur organisationskulturen upplevs av medarbetarna och Karls 

personliga varumärke då Karl bland annat menar att han vill hålla distans till medarbetarna 

och medarbetarna uppfattar organisationskulturen som distanserad. Medarbetarna förknippar 

även organisationskulturen som öppen vilket vi ser som en olikhet till Karls distanstagande 

men däremot tror vi att organisationskulturen kan vara öppen medarbetarna emellan men att 
Karl väljer att hålla på distansen. Karl vill att medarbetarna ska känna sig trygga och 

medarbetarna menar att de upplever kulturen som trygg. Då medarbetarna upplever 

gemenskap ser vi att Karls prioritering gällande gemenskap har nått ut till organisationen. 

Karl uppmuntrar stöttning och samarbete bland medarbetarna vilket vi förknippar med både 

teamwork och hjälpsamhet. Medarbetarna upplever både en teamkänsla och hjälpsamhet samt 

positivitet som vi anser kan förknippas med de orden. Medarbetarna nämner även att 

vänlighet och hjälpsamhet är beteenden som präglas i organisationen. Då medarbetarna 
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upplever organisationskulturen som inspirerande och engagerande kan det liknas vid att Karl 

ser sig själv som en engagerad person och som vi tidigare nämnt kan inspiration leda till 

engagemang.   

 

Symboler 

Vardagligt och enkelt språk anser vi kan ha samma innebörd som tydlighet eftersom vi ser ett 

enkelt och vardagligt språk som lättförståeligt. Därmed ser vi ett samspel gällande Karls och 

organisationens språk. Då Karl gillar humor men menar att det inte får ske på andras 

bekostnad kan vi se ett samspel till att humorn och jargongen i organisationen är trevlig och 

hjärtlig. Vi menar att en trevlig och hjärtlig stämning inte sker på andras bekostnad då vi 

uppfattar det som elakt. Utifrån enkäterna får vi uppfattningen av att medarbetarna inte lägger 

stor vikt vid ceremonier då de inte nämner fler än två eller hur de uppmärksammas. Därmed 

gör vi kopplingen att det finns ett samspel mellan organisationskulturen och Karls åsikt då 

han menar att ceremonier inte läggs så stor vikt vid.  

 

Värderingar 

Karls personliga värderingar och de värderingar som medarbetarna nämner är organisationens 

officiella vilket tyder på ett samspel. Medarbetarna nämner att de upplever 

organisationskulturen som styrd vilket vi tror kan bero på att organisationen är styrd från ett 

huvudkontor. Vi tror även att värderingarna är något som huvudkontoret lägger vikt vid att 

införa både på ledaren och organisationen och vi tror att det är anledningen till att vi ser ett 

starkt samspel. 

 

 

5.5. Bank Epsilon 
 

 

5.5.1. Sofies personliga varumärke 
 

Ledarskap handlar enligt Sofie om att utveckla medarbetarna, delvis genom stöttning och att 

se till att de hamnar på rätt ställe för att medarbetarna ska må bra och utföra ett bra arbete. Vi 

ser en liknelse mellan Sofies syn på ledarskap och teori Y eftersom McGregor (1957) 

förklarar att teori Y-ledaren ser utvecklingspotential hos varje medarbetare och att det är 

ledningens ansvar att göra det möjligt för medarbetarna att utvecklas. En stor del av Sofies 

ledarskap innebär ärlighet, hon vill att medarbetarna ska kunna lita på att hon står för vad hon 

säger samt att de ska känna ett förtroende för henne. En karismatisk ledare vill uttrycka ett 

förtroende till sina medarbetare (Yukl, 2013) och därmed ser vi en liknelse mellan Sofie och 

det karismatiska ledarskapet. Ledarskap handlar enligt Sofie även om integritet och respekt. 

 

Sofie uppfattar sig själv och tror att andra uppfattar henne som lättsam, enkel, glad och positiv 

samt att hon vill bli förknippad med ärlighet och som en förtroendeingivande person. Det ser 

vi som Sofies ethos då ethos enligt Werner Runebjörk (2006) är kärnan i det personliga 

varumärket och innebär en individs karaktär, så som individen uppfattar sig själv och vill bli 

uppfattad. Om en medarbetare är utanför gemenskapen skulle Sofie invänta gruppens 

agerande att lösa problemet men om någon blir orättvist behandlad väljer hon att prata med 

hela gruppen. Även vid oönskade beteenden väljer hon att samtala med vederbörande. Att 

Sofie väljer att lösa problem genom samtal kan liknas vid vad Granér (1994) menar med att 

en demokratisk ledare stimulerar kommunikationen. Att stimulera kommunikation anser vi att 

Sofie gör genom att samtala med medarbetarna i respektive situation. Gemenskap och 

samarbete är något Sofie värdesätter och uppmuntrar medarbetarna till. Sofie anser att det är 
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viktigt att vara ett föredöme för sina anställda. Det kan styrkas med vad Gardner (2011) 

menar med att en ledare bör agera som en förebild för att medarbetarna ska lita på ledarens 

agerande.  

 

Sofie uppfattar att hennes språk kan upplevas som snabbt och menar att hon säger vad hon 

tycker och tänker vilket vi kopplar till ärlighet. Sofie gillar att ha roligt och skämtar friskt. 

Hon vill även föregå med ett gott exempel gällande klädkoden och förespråkar en klädsel som 

är hel och ren. Ceremonier ser Sofie som viktigt och firar gärna lite av varje, så som 

födelsedagar, pensionsavgång, när någon lämnar organisationen och när någon medarbetare 

blir förälder.  

 

Sofie menar att hon har samma värderingar som banken har och menar att hon ser det som en 

ohållbar arbetssituation om värderingarna inte överensstämmer. Det kan liknas vid vad 

Blomquist och Röding (2010) menar med att det inte håller i längden att spegla värderingar 

som individen inte innehar.  

 

 

5.5.2. Medarbetarnas uppfattning av organisationskulturen 
 

Medarbetarnas uppfattning av atmosfären i organisationen är att den ger en känsla av 

framförallt teamwork, förtroende, självständighet, inspiration, öppenhet och positivitet. Den 

upplevs även som kommunikativ och hjälpsam samt att det finns en gemenskap. 

Medarbetarna upplever enkelhet som ett synligt beteende i organisationen och förklarar även 

att integritet och att bete sig förtroendeingivande är viktigt. Medarbetarna förklarar att 

oskrivna regler i organisationen är ärlighet, hjälpsamhet och att agera med ett gott omdöme. 

Språket uppfattas som tydligt, jargongen som lättsam, humorn som rolig och klädkoden ses 

som hel och ren. Ceremonier som medarbetarna upplever firas i organisationen är 

pensionsavgångar, födelsedagar, om någon väljer att lämna organisationen samt om någon 

blivit förälder. Värderingarna som medarbetarna nämner tillhör bankens officiella värderingar 

men de nämner även att organisationen innehar inofficiella värderingar så som respekt och 

hjälpsamhet. 

 

 

5.5.3. Samspel 
 

Beteende 

Vi ser ett samspel mellan Sofies stöttning av medarbetarna och den hjälpsamhet som 

medarbetarna upplever i organisationen då vi ser stöttning som en hjälp för medarbetarna att 

utvecklas. Hjälpsamhet ses även som en oskriven regel och inofficiell värdering, Samtliga 

medarbetare i vår studie upplever kulturen i organisationen som förtroendeingivande vilket 

kan jämföras med Sofies ärlighet och vilja att inge ett förtroende. Medarbetarna upplever 

ärligheten som en oskriven regel samt förtroendeingivande som ett synligt beteende. Vi ser att 

ärlighet kan leda till ett förtroendeingivande eftersom medarbetarna kan lita på det som Sofie 
säger.  

 

Sofie uppfattar sig själv och tror att andra uppfattar henne som positiv. Medarbetarna menar 

att organisationen upplevs som positiv och därmed ser vi ett samspel. Vid problem låter Sofie 

medarbetarna försöka lösa situationen själva innan hon ingriper vilket vi ser som att hon låter 

dem vara självständiga då medarbetarna får en chans att agera själva innan ledaren hjälper till. 

Även det kan liknas vid organisationskulturen där medarbetarna upplever atmosfären som 
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självständig. Som tidigare nämnt uppfattar vi Sofie som kommunikativ och en av 

medarbetarna styrker det genom att ange att organisationskulturen upplevs som så. 

Uppmuntran av gemenskap och samarbete lägger Sofie vikt vid vilket kan ha en koppling till 

varför medarbetarna anger att kulturen inger en känsla av teamwork och gemenskap. Vi ser 

samarbete och teamwork som synonymer och anser att gemenskap kan komma från det.  

 

Medarbetarna anger även att organisationen upplevs som öppen och inspirerande men vi 

finner ingen liknelse till Sofies personliga varumärke. I Sofies organisation finns det tre 

formella ledare och vi tror därmed att öppenhet och inspiration kan präglar någon av de andra 

ledarnas personliga varumärke. Att agera som ett föredöme anser Sofie är viktigt och 

medarbetarna menar att de bör agera med gott omdöme. Vi ser en liknelse mellan det goda 

omdömet och att vara ett föredöme då vi anser att ett gott omdöme bör användas för att vara 

ett föredöme.  

 

Symboler 

Sofie upplever att hon använder sitt språk på ett snabbt sätt medan medarbetarna upplever 

språket i organisationen som tydligt. Vi ser inget samspel gällande parternas syn på språket. 

Ett samspel mellan organisationskulturen och Sofies personliga varumärke är att 

medarbetarna uppfattar jargongen som lättsam vilket även Sofie uppfattar sig själv som. Även 

humorn ser vi har ett samspel då den upplevs som rolig och Sofie gillar att ha roligt. 

Klädkoden uppfattas likadant av Sofie som av medarbetarna, nämligen hel och ren och 

ceremonierna som Sofie ser som viktiga ser även medarbetarna uppmärksammas i 

organisationen.  

 

Värderingar 

Vi ser att organisationskulturens officiella värderingar som medarbetarna nämner i enkäterna 

överensstämmer med Sofies personliga värderingar. En inofficiell värdering som 

medarbetarna nämner är respekt vilket kan liknas vid Sofies personliga varumärke där hon 

menar att hon lägger vikt vid respekt vid utövandet av ledarskap. Vi ser även ett samspel 

mellan Sofies värderingar och de värderingar medarbetarna uppfattar i organisationskulturen. 

 

 

5.6. Bank Zeta 
 

 

5.6.1. Birgittas personliga varumärke 
 

För Birgitta handlar ledarskap inte att om att bestämma utan hon vill istället vara ett bollplank 

och bidra till att medarbetarna lyckas. Att se till att medarbetarna lyckas kan liknas vid vad 

McGregor (1957) påstår att en teori Y-ledare gör. Han menar att ledningen är ansvarig för att 

medarbetarna ska kunna utvecklas. Vi tolkar att Birgitta hjälper medarbetarna att lyckas och 

på så sätt utvecklas, därmed anser vi att hon kan klassas som en teori Y-ledare. Att agera som 

ett bollplank anser vi är att vara tillgänglig och stödjande eftersom ett bollplank bör finnas 

tillhands för att diskutera och ventilera tankar och idéer. Den demokratiska ledaren finns 

tillgänglig när medarbetare frågar om hjälp (Granér, 1994) och utifrån Birgittas agerande som 

bollplank ser vi henne delvis som demokratisk. Ett annat argument för ett demokratiskt 

ledarskap är att hon inte använder ledarskapet för att bestämma. Granér (1994) menar att det 

är typiskt för det demokratiska ledarskapet då medarbetarna får vara delaktiga gällande 

verksamheten. Eftersom Birgitta inte ser att ledarskap handlar om att bestämma tolkar vi att 

hon låter medarbetarna vara med och påverka verksamheten.  
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Både engagemang och rättvisa är något Birgitta lever efter och hon anser att alla bör 

behandlas med ömsesidig respekt. Birgitta upplever sig själv som engagerad och vill att andra 

ska förknippa henne med det. Ärlig tror och vill Birgitta att omgivningen ska se henne som. 

Ett personligt varumärke enligt Werner Runebjörk (2006) handlar om uppfattningar från 

omgivningen som är förknippat till en person. Teamwork och laganda ser Birgitta som viktigt 

och hon vill att medarbetarna ska ha ett gott samarbete med varandra. Vi tolkar att en 

demokratisk ledare prioriterar teamwork och laganda eftersom Bakka et al. (2006) samt 

Granér (1994) påstår att ledaren uppfattar sig som en i gruppen och samarbetar med 

medarbetarna. Att se sig som en i gruppen och att samarbeta ser vi som att organisationen 

arbetar som ett lag. En demokratisk ledare arbetar även med att stärka självständigt arbete 

bland medarbetarna (Bakka et al., 2006) vilket kan liknas vid att Birgitta vill att sina 

medarbetare ska ta eget ansvar.  

 

Om en incident skulle uppstå i organisationen skulle Birgitta lyssna och prata med 

vederbörande, vilket vi ser som att hon är kommunikativ.  En person som är kommunikativ 

bör enligt oss kunna lyssna på andra för att kunna föra en flersidig kommunikation och kunna 

förmedla sitt budskap vilket leder till att en diskussion kan föras. Att vara kommunikativ 

tolkar vi är samma sak som vad Bakka et al. (2006) menar med att stimulera kommunikation, 

vilket en demokratisk ledare gör.  

 

Birgitta ser sitt språk och jargong som situationsanpassad, hon skulle exempelvis aldrig svära 

i vissa situationer. I sitt språk använder hon sig av metaforer och liknelser som främst hade 

med hennes sportintresse att göra. Att använda metaforer i sitt ledarskap kan liknas vid hur en 

karismatisk ledare formulerar sig (Yukl, 2013). Birgitta ser sig själv ha humor och hon tror att 

medarbetarna känner att de kan skämta med henne. Att vara ett föredöme gällande kläder och 

beteende ser hon som viktigt och under intervjun var Birgittas klädsel enligt oss välklädd. 

Ceremonier anser Birgitta är viktigt och roligt och hon menar att prestationer bör firas precis 

som pensionsavgång, jämna födelsedagar och när någon blir förälder. I hennes privatliv 

lägger hon vikt vid att fira högtider så som jul och påsk vilket hon menar att hon speglar i 

organisationen. Blomquist och Röding (2010) menar att individers handlingar styrs utifrån 

värderingar och Werner Runebjörk (2006) menar att de värderingar som individen väljer att 

spegla i sina handlingar kan ses som verkliga värderingar. Det personliga varumärket bör 

bygga på dina värderingar om det ska spegla din sanna karaktär (Rampersad, 2008), vilket vi 

anser att Birgittas gör eftersom hon tar med sina personliga värderingar angående firandet av 

högtider in i organisationen. Angående rutiner lägger Birgitta främst vikt vid fikarasterna 

eftersom hon anser att de är socialt viktiga.  

 

Birgitta nämner att hennes värderingar överensstämmer med organisationens, det vill säga 

engagemang, ömsesidig respekt, kontinuitet och professionalism. Hon värderar ömsesidig 

respekt och engagemang högst och hon uppmuntrar sina medarbetare att leva utifrån de. 

Hennes värderingar är präglade av tidigare erfarenheter av lagsporter vilket kan liknas vid vad 

Blomquist och Röding (2010) menar med att erfarenheter som vi tidigare upplevt är grunden i 

värderingarna. Robild (2007) nämner att identitet kan förklaras genom värderingar som 

präglar individen och hur individen är. Vi ser därmed att Birgitta tar med sin värdering 

gällande laganda in i organisationen. Birgitta nämner avslutningsvis att hon värderar 

kundkontakten högt då den är basen i hela verksamheten.  
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5.6.2. Medarbetarnas syn på organisationskulturen 
 

Medarbetarna uppfattar organisationskulturen främst som motiverande, kontrollerad, 

kommunikativ, positiv, självständig, förtroendeingivande, styrd, inspirerande, rättvis samt att 

organisationskulturen ger en känsla av gemenskap och teamwork. Organisationskulturen 

upplevs även som stödjande och engagerande. Medarbetarna nämner att en oskriven regel 

gällande beteende i organisationen är att de inte bör svära och de menar vidare att språket 

uppfattas formellt. En annan oskriven regel medarbetarna nämner är att de bör hålla vad de 

lovar och att de bör ge ett intryck av förtroende. Medarbetarna uppfattar humorn som god, 

trevlig och lättsam samt att klädseln uppfattas som välklädd. Ceremonier som 

uppmärksammas i organisationen är pensionsavgångar, jämna födelsedagar, när någon blir 

förälder och när de presterat bra. Den ritual som finns i organisationen är enligt medarbetarna 

morgonfika vilket ses som viktigt och upplevs stärka samarbetet. Medarbetarna nämner 

organisationens officiella värderingar samt en inofficiell värdering, att de bör ha kundfokus. 

 

 

5.6.3. Samspel 
 

Beteende 

Vi ser Birgitta som tillgänglig och stödjande eftersom hon agerar som ett bollplank för sina 

medarbetare. Det kan liknas vid att medarbetarna uppfattar organisationskulturen som 

stödjande. Då Birgittas personliga varumärke speglas av engagemang och rättvisa ser vi det 

samspela med att medarbetarna uppfattar engagemang och rättvisa i organisationskulturen. 

Birgitta vill att andra ska förknippa henne med ärlighet och vi ser att det har ett samspel till att 

medarbetarna uppfattar organisationskulturen som förtroendeingivande. Vi anser att med 

ärlighet kommer förtroende, om någon är ärlig kan ett förtroende för personen skapas då 

andra människor litar på vad personen säger och gör. Samtliga medarbetare i undersökningen 

uppfattade organisationskulturen som positiv. Vi kan se en liknelse till vad Kayser och 

Melcher (1973) menar med att det demokratiska ledarskapet uppfattas som positivt om 

medarbetarna har ett förtroende för ledaren. Genom att medarbetarna upplever 

organisationskulturen som både positiv och förtroendeingivande kan vi se ett samspel till 

Birgitta som menar att hon präglas av ärlighet.  

 

Birgitta anser att teamwork är viktig och främjar samarbete vilket stämmer överens med 

medarbetarnas förklaring att organisationskulturen ger en känsla av teamwork. Att ta eget 

ansvar är något Birgitta uppmuntrar sina medarbetare till och vi ser det som att hon 

uppmuntrar till självständigt arbete vilket uppfattas av medarbetarna i organisationskulturen. 

Organisationskulturen upplevs som kontrollerad och styrd av medarbetarna vilket vi inte ser 

någon liknelse till hur Birgitta presenterar sitt personliga varumärke. Då organisationen i fråga 

är styrd från ett huvudkontor tror vi att huvudkontoret kan vara anledningen till att 

medarbetarna upplever organisationskulturen som styrd och kontrollerad. Vi har nämnt att vi 

ser Birgitta som en kommunikativ ledare vilket vi ser samspelar med att medarbetarna 

upplever att organisationskulturen förknippas med kommunikation. Med andra ord tror vi att 
Birgittas sätt att kommunicera har präglat organisationskulturen.  

 

Symboler 

Birgitta menar att hennes språk är situationsanpassat och att hon aldrig svär i vissa situationer. 

Vi ser en liknelse kring hennes åsikt gällande svordomar i vad medarbetarna menar med att 

det är en oskriven regel att inte svära. Att medarbetarna säger att de bör inge ett förtroende i 

organisationen kan liknas vid att Birgitta vill uppfattas som förtroendeingivande. Därmed ser 
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vi att de oskrivna reglerna samspelar med Birgittas personliga varumärke. Humor är något 

Birgitta uppfattar hos sig själv och hon tror att medarbetarna känner att de kan skämta med 

henne. Av medarbetarna uppfattas humorn som god, trevlig och lättsam. Vi anser att om 

medarbetarna inte upplever att de kan skämta med Birgitta hade nog inte humorn varit god, 

trevlig och lättsam. Vid vår observation av Birgittas klädsel var den välklädd vilket 

överensstämmer med medarbetarnas syn på klädkoden. Vi ser med andra ord ett samspel 

mellan Birgittas personliga varumärke och organisationskulturen utifrån språk, jargong, 

humor och klädsel. 

 

Samspelet gällande betydelsen av ceremonierna och ritualerna för Birgitta och medarbetarna 

ser vi som starkt eftersom samma ceremonier och ritualer nämns och anses viktiga av båda 

parter. Ritualerna anses viktiga framförallt för att stärka sammanhållningen i gruppen. Birgitta 

anser att fikarasterna är socialt viktiga vilket vi tror kan ha bidragit till gemenskapen som 

upplevs av medarbetarna.  

 

Värderingar 

Vi ser att Birgittas värderingar samspelar med organisationens officiella värderingar, som 

även medarbetarna nämner. Bolman och Deal (2010) menar att värderingar delas av 

organisationens medlemmar, vilket vi här ser att de gör. Medarbetarna nämner en inofficiell 

värdering gällande kundfokus vilket är en värdering som även Birgitta har. Kundfokus kan 

liknas vid vad Kouchesfahani et al. (2013) menar med att banker bör tillfredsställa kunderna. 

Den inofficiella värderingen ser vi som en viktig del då banken är beroende av sina kunder. 

Av stycket ser vi att även värderingarna samspelar.  

 

 

5.7. Sammanfattande analystabell 
 

 Fristående banker Banker knutna till huvudkontor 

Bank: Alfa Beta Gamma Delta Epsilon Zeta 

Beteende: Medelstarkt Medelstarkt Starkt Medelstarkt Starkt Starkt 

Symboler: 

-Språk 

-Jargong 

-Humor 

-Klädsel 

-Ceremonier 

-Ritualer 

 

- 

Starkt 

Starkt 

Starkt 

Medelstarkt 

Starkt 

 

Starkt 

Starkt 

Starkt 

Starkt 

Starkt 

Starkt 

 

Starkt 

Starkt 

Starkt 

Starkt 

Starkt 

Starkt 

 

Starkt 

Starkt 

Starkt 

- 

Medelstarkt 

- 

 

- 

Starkt 

Starkt 

Starkt 

Medelstarkt 

- 

 

Starkt 

- 

Starkt 

Starkt 

Starkt 

Starkt 

Värderingar: Starkt Starkt Starkt Starkt Starkt Starkt 

 

Förtroende: Ja Ja Ja Nej Ja Ja 

Kundfokus: Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Tabell 5.7 Analystabell över samspel mellan ledarens personliga varumärke och 

organisationskulturen 

 

Av ovanstående tabell ser vi att det råder starka samspel gällande våra teman. Det vi kan 

utläsa är att samspelet gällande beteende är starkare i de banker som är knutna till 

huvudkontor än i de fristående bankerna. I två av de fristående bankerna fanns ett medelstort 

samspel medan i två av bankerna som är knutna till huvudkontor såg vi ett starkt samspel. Det 

kan bero på slumpen och eftersom undersökningsenheterna inte var fler vågar vi inte dra 



51 

 

någon slutsats att ledarens beteende samspelar bättre med organisationskulturen i de knutna 

än i de fristående.  

 

Gällande symbolerna ser vi starka samspel i samtliga banker men angående ceremonier ser vi 

att hälften av bankerna har ett medelstort samspel vilket vi tror kan bero på att medarbetarna 

inte återgett alla de ceremonier som faktiskt finns i organisationen. Det kan även bero att 

ledaren nämner ceremonier som inte uppfattas som ceremonier av medarbetarna. Exempelvis 

i en av bankerna såg ledaren semmeldagen som en ceremoni, men medarbetarna nämnde inte 

det som en ceremoni i enkäten, vilket vi tror beror på att de inte ser semmeldagen som en 

ceremoni. 

 

Vi ser ett starkt samspel gällande värderingarna. Samtliga ledare påpekar att bankens 

värderingar överensstämmer med deras personliga, vilket stämmer överens med det resultat 

Gilbersson et al. (2009) kommit fram till, att en ledares personliga värderingar ofta 

överensstämmer med organisationskulturen. Att medarbetarna nämner samma värderingar 

som ledaren kan bero på att ledningen förmedlar organisationens värderingar men det kan 

även bero på att de är offentliga och går att få fram via hemsidor, företagsdokument och 

dylikt. De inofficiella värderingarna som uppfattas av medarbetarna har vi kopplat till 

ledarens personliga värderingar och beteende. De värderingar ledaren nämner som inte är de 

officiella kopplar vi till hur organisationskulturen upplevs av medarbetarna. Att värderingarna 

stämmer överens i de fristående bankerna tror vi bland annat kan bero på att ledningen väljer 

ut sin VD och därmed utser en person som har värderingar som överensstämmer med de 

ledningen tagit fram. VDn kan då på ett naturligt sätt förmedla värderingarna till sina 

medarbetare. I de banker som är knutna till huvudkontor fick vi uppfattningen att ledarna 

refererade till bankens värderingar för att sedan argumentera för att de även är deras 

personliga. Med andra ord upplevde vi att ledarna i de fristående bankerna samtalade utifrån 

sig själva medan ledarna i de banker som är knutna till huvudkontor mer pratade utifrån ett 

bankperspektiv. Vi tror att ledare som arbetar inom en bank som är knutet till ett huvudkontor 

kan ha press uppifrån och därmed kan upplevas styrda, men det kan även vara så att ledarens 

värderingar faktiskt överensstämmer med organisationens.  

 

En bank som tappar förtroende kan få en minskad kundkrets, vilket vi ser som ett 

företagsekonomiskt problem. Därmed har vi valt att lägga till både förtroende och kundfokus 

som två utvecklande komponenter i vår tabell. Komponenterna gör att vårt syfte blir 

utvecklande. Förtroende och kundfokus har varit återkommande begrepp i både intervjuer och 

enkäter och vi har markerat med “ja” och “nej” i tabellen utifrån om ledare och medarbetare 

har nämnt eller inte nämnt komponenterna. Armstrong (2012) förklarar att bankerna är 

beroende av förtroendet från kunderna, annars finns risk för att organisationen faller, vilket 

gjorde att vi såg det relevant att inkludera förtroende och kundfokus i vår tabell. De flesta 

ledare nämnde att förtroende är viktigt för banker och att de själva vill uppfattas som 

förtroendeingivande, vilket även har förknippats med organisationskulturen av medarbetarna. 

Likaså nämndes kundfokus som en central del för bankerna då både ledare och medarbetare 

nämnde att service är viktigt, att kunderna ska behandlas på ett bra sätt och att kunderna ska 

värderas högt. Även Cronin och Taylor (1992) menar att tjänsteföretagens huvuduppgift är att 

tillfredsställa kunden genom service och Kouchesfahani et al. (2013) förklarar att det 

framförallt är viktigt inom banksektorn. Därmed ser vi att kundfokus skulle kunna vara ett 

grundläggande antagande för bankerna eftersom Schein (2004) menar att beteende som inte 

överensstämmer med antagandet ses som otänkbart. För bankerna är det otänkbart att vara 

otrevlig mot kunderna och kundfokus kan då ses som ett grundläggande antagande. Vi såg att 

forskning kring ledarskap, personligt varumärke och organisationskultur kopplat till 
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banksektorn var begränsad och därmed fanns en kunskapslucka vi fann relevant att fylla. 

Genom vår studie har vi kopplat ihop begreppen och undersökt de i banksektorn. 
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6. Slutsats, implikationer och förslag till fortsatt forskning 
I det avslutande kapitlet presenteras och diskuteras vårt resultat. Även vårt bidrag till 

forskningen presenteras och förslag till fortsatt forskning ges. 

 

 

6.1. Slutsats 
 

Syftet med vår studie har varit att beskriva hur ledarens personliga varumärke och 

medarbetarnas syn på organisationskulturen kan samspela och att förstå varför samspelet ser 

ut som det gör. Syftet var även att utveckla begrepp som är av betydelse för samspelet. I vår 

studie har vi besvarat följande frågeställning:  

 

På vilket sätt samspelar ledarens syn på sitt personliga varumärke med medarbetarnas syn på 

organisationskulturen? 

 

Vi fann i samtliga undersökningsenheter att ledarens personliga varumärke och 

organisationskulturen samspelar. Så som ledaren beskriver sig själv, hur ledaren tror att andra 

uppfattar honom/henne samt hur ledaren vill bli uppfattad samspelar med hur medarbetarna 

upplever organisationskulturen. Hur ledaren beskriver sig själv och sitt ledarskap samspelar 

med de ord medarbetarna förknippar med organisationskulturens atmosfär. Ledarens agerande 

och beteende samt vilka beteenden ledaren uppmuntrar hos sina medarbetare överensstämmer 

med hur medarbetarna upplever att de bör bete sig i organisationen. Språk, jargong, humor 

samt klädsel är symboler som även det uppfattas på liknande sätt utifrån ledarens personliga 

varumärke och medarbetarnas syn på organisationskulturen. De ceremonier och ritualer som 

ledaren värderar är samma symboler som medarbetarna upplever firas i organisationen. I 

samtliga fall har ledarna förklarat att de anser att deras personliga värderingar 

överensstämmer med organisationens värderingar. Även medarbetarna har nämnt 

organisationens officiella värderingar som värderingar som präglar organisationen. 

Medarbetarna har även nämnt en del inofficiella värderingar som även de kan kopplas till 

ledarens personliga varumärke genom ledarens personliga värderingar och beteenden samt 

beteenden som ledaren uppmuntrar hos sina medarbetare. Med andra ord har vi funnit ett 

samspel mellan ledarens personliga varumärke och organisationskulturen. 

 

Samspelet mellan ledarens personliga varumärke och organisationskulturen kan påverka 

varandra. Ledaren kan enligt vår mening påverka organisationskulturen och vi tror även att 

organisationskulturen kan påverka ledaren. När ledaren och organisationskulturen möts kan 

ett samspel uppstå eftersom vi tror att de påverkar varandra. Alvesson (2001) förklarar tre 

möjliga antaganden gällande hur ledningen och organisationen kan samverka. Det första 

antagandet handlar om att ledningen styr organisationskulturen vilket kan liknas vid hur vi 

menar med att ledaren kan påverka organisationskulturen. Schein menar att 

organisationskulturen kan påverkas av ledaren på olika sätt (Bang, 1999).  Ett sätt är att 

ledaren påverkar organisationskulturen genom att visa vad han eller hon tror på samt genom 

de värderingar och antaganden han eller hon väljer att göra. Andra sätt som ledaren har 

möjlighet att påverka kulturen på är genom sina synliga beteenden. Utifrån vår studie där vi 

studerat bland annat hur värderingar och beteenden kan samspela ser vi att ledaren kan ha 

påverkat kulturen på de sätten. Det andra antagandet Alvesson (2001) tar upp är att ledningen 

tar efter organisationskulturen vilket stödjer vår uppfattning att organisationskulturen kan 

påverka ledaren. Alvessons (2001) sista påstående handlar om att ledningen och 

organisationskulturen är sammanflätade och väger lika och kan liknas vid vad vi menar med 
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att de påverkar varandra. Även Schein (2004) styrker vårt argument att de personliga 

varumärket hos ledaren och organisationskulturen påverkar varandra genom att förklara att 

ledarskap och organisationskultur kan ses som två sidor av samma mynt. Alvesson (2001) 

påstår att det finns ett samspel mellan ledarskap och organisationskultur vilket vi ser en 

liknelse till i vårt resultat av studien, att det finns ett samspel mellan ledarens personliga 

varumärke och organisationskulturen som råder. Fortsättningsvis menar Alvesson (2001) att 

ledarskap inte handlar om att skapa eller förändra kulturen men att ledarskap kan fungera som 

en kulturell yttring som i sin tur kan påverka andra kulturella yttringar, som i vårt fall skulle 

kunna yttra sig genom beteenden, symboler och värderingar. Vi ser att ledarens personliga 

varumärke bör stämma överens med organisationskulturen för att inte sända ut mångtydiga 

budskap eftersom vi tror kan leda till ett minskat förtroende för organisationen. Det kan liknas 

vid vad Werner Runebjörk (2006) menar med att om en individ handlar emot sina värderingar 

kan det hända att förtroendet från omgivningen minskar. 

  

Om organisationen förlorar förtroende kan det leda till minskad kundkrets vilket vi ser som ett 

problem för bankorganisationer eftersom de är beroende av kunderna. Vi anser att förtroende 

är viktigt för banker vilket även fem av sex ledare påpekar är av relevans i deras ledarskap. Vi 

ser att förtroende förknippas med medarbetarnas uppfattning av organisationskulturen i 

samtliga banker. Om ledarna förmedlar förtroende till medarbetarna tror vi att det kan synas i 

organisationskulturen eftersom medarbetarna upplever förtroende i organisationen, vilket kan 

signaleras till kunderna. Utifrån vår studie har vi funnit empiriskt stöd för vår uppfattning och 

den teori vi hittat angående att förtroende är viktigt inom banker. 

  

Står inte ledaren för de värderingar som ledaren säger tror vi att det kan sända ut mångtydiga 

budskap till medarbetarna. På så sätt vet inte medarbetarna hur de ska agera eller vilka 

värderingar som ledaren står för. Ledaren inger då inget förtroende mot medarbetarna och vi 

tror därmed att medarbetarna känner en osäkerhet. Osäkerheten kan göra att medarbetarna inte 

trivs på sin arbetsplats eftersom de inte vet vad som är rätt och fel, bra eller dåligt eller hur de 

bör agera. Medarbetarnas osäkerhet kan synas utåt mot kund då de inte vet exempelvis hur de 

bör agera, hur de bör klä sig eller vilka värderingar de ska följa. Även Chang och Lee (2007) 

anser att ledarskap och organisationskultur kan påverka medarbetarnas trivsel. Vi ser det som 

att ledarens personliga varumärke bör samspela med organisationskulturen för att 

medarbetarna ska trivas eftersom att vi tror att medarbetarna inte trivs när de känner en 

osäkerhet angående värderingar, beteende och symboler i organisationen. Har medarbetarna 

ett välbefinnande i organisationen leder det till att organisationens varumärke stärks 

(Rampersad, 2011), vilket vi tolkar som att intressenterna har ett förtroende för 

organisationen. Om medarbetarna trivs i banken och har ett förtroende för ledaren tror vi att 

det kan förmedlas till kunderna. De får då ett förtroende för banken och väljer att fortsätta 

vara kunder. Med andra ord har vi kommit fram till att om bankledarens personliga varumärke 

och medarbetarnas uppfattning av organisationskulturen samspelar förmedlas ett förtroende 

till kunderna. Prioriteras samspelet bibehåller organisationen förtroendet vilket leder till att 

kunderna stannar kvar i banken, därmed ser vi att det företagsekonomiska problemet är löst. 

 

 

6.2. Implikationer 
 

Vår studie är ämnad att tillföra ett bidrag om samspelet mellan ledarens syn på sitt personliga 

varumärke och medarbetarnas syn på organisationskulturen och dess betydelse inom 

banksektorn. Studien är relevant för ledningsgrupper inom banksektorn och ger kunskap samt 

en ökad förståelse för samspelets relevans för bankernas förtroende.  
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6.3. Förslag till fortsatt forskning  
 

Gilbersson et al. (2009) har gjort en tidigare studie gällande ledarens värderingar kopplat till 

organisationskulturens värderingar. Resultatet visar att ledarens personliga värderingar ofta 

överensstämmer med organisationskulturen som råder. Utifrån vår studie har vi även sett att 

ledarens beteenden och syn på symboler stämmer överens med beteendet och symbolerna i 

kulturen. Vi har därmed kompletterat den tidigare forskning som Gilbersson et al. (2009) gjort 

med att tillägga att även ledarens beteende och syn på symboler ofta överensstämmer med 

organisationskulturen. Studien har bidragit med två utvecklande komponenter som är av 

betydelse inom banksektorn, vilket även det är ett bidrag till tidigare forskning. Vi ser det 

relevant att fortsätta forska kring komponenternas betydelse i banksektorn. Ytterligare förslag 

till fortsatt forskning är att göra en liknande undersökning men att inkludera alla medarbetare 

i organisationen för att få en bredare syn på hur organisationskulturen upplevs. Det hade även 

varit relevant att få medarbetarnas syn på hur de upplever ledaren för att undvika att ledaren 

ger en förskönad bild av sitt personliga varumärke. Om vi hade valt att endast samla in empiri 

genom observationer hade vi kanske fått ett annat resultat av vår studie, därmed ser det 

möjligt att i framtida forskning göra en studie enbart med observationer. Utifrån vår studie 

kan vi inte dra några slutsatser om det finns skillnader mellan fristående banker och banker 
knutna till huvudkontor gällande samspelet. Vi ser därmed en möjlighet att fördjupa sig i det 

genom att undersöka fler enheter och dra en slutsats om eventuella skillnader.  
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Operationaliseringsschema 

 
Auktoritärt ledarskap:  Demokratiskt ledarskap: Karismatiskt 

ledarskap: 

Strikt Öppen Gemenskap 

Styrd Gemenskap Förtroendeingivande 

Kontrollerad Stödjande Positiv 

Ensidig  Kommunikativ Inspirerande 

Distans Positiv Energirik 

Osäker Förtroendeingivande Motiverande 

Negativ Hjälpsam Engagerande 

 Teamwork 

 Trygg 

 Självständighet 

 

 

LEDARSKAP: 

Intervjufrågor Enkätfråga  Teori 

1, 2  1  2.1. Ledarskap 
    2.1.1. Ledarstilar 

    2.1.2. Teori X och Y 

 

 

PERSONLIGT VARUMÄRKE - ORGANISATIONSKULTUR 

Intervjufrågor Enkätfrågor  Teori 

3, 4, 5  1, 2, 3, 7  2.1. Ledarskap 
     2.1.1. Ledarstilar 

     2.1.2. Teori X och Y 

    2.2. Personligt 

varumärke 

 

Beteende 

Intervjufrågor Enkätfrågor  Teori 

3, 4, 6, 7, 20  1, 3  2.1.1. Ledarstilar 

    2.1.2. Teori X och Y 

8  3,  2.1.1. Ledarstilar 

    2.1.2. Teori X och Y 

    2.2.1. Värderingar 

2.3.2. Organisations-

kulturens innehåll - 

Värderingar 

9, 19, 20  3,   2.3.3. Organisations- 
kulturinnehåll 

    Normer 
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Symboler 

Intervjufrågor Enkätfrågor  Teori 

10, 11, 12, 13 2, 4, 5, 6  2.1.1. Ledarstilar 

    2.3.2. Organisations- 

kulturinnehåll – 

    Artefakter, symboler 

 

Värderingar 

Intervjufrågor Enkätfrågor  Teori 

14, 15, 16, 17, 3, 7  2.1. Ledarskap 

18, 19, 20, 21   2.2. Personligt 

varumärke 

    2.2.1. Värderingar 

    2.3.1. Officiell- och 

inofficiell kultur 

    2.3.2. 

Organisationskulturinnehåll -  

    Värderingar 

    2.3.5. Ledarens påverkan 

på kulturen 

 



BILAGA 2  2014-02-18 

 

Förfrågan: Medverka som intervjurespondent i 

Kandidatuppsats 15 hp 
 

 

Tredje året på Högskolan i Halmstad innefattar för oss en kandidatuppsats i 

företagsekonomi med inriktning ledarskap. Vi är tre tjejer som skriver uppsats 

tillsammans och har vårt ursprung från tre olika landskap, det vill säga 

Västergötland, Bohuslän och Skåne. Då två av oss har arbete inom banksektorn 

har vi valt att avgränsa oss till denna bransch i vår studie. Det vi tänkt 

undersöka är följande:  

 

Ledarens syn på sitt personliga varumärke kontra medarbetarnas syn på 

organisationskulturen som råder.  

 

Med undersökningen vill vi se om det finns ett samspel mellan ovanstående 

fenomen. Vi kommer att genomföra en personlig intervju med en ledare inom 

banksektorn för att se hur ledaren ser på sitt personliga varumärke (ledarens 

syn på sig själv). Vi kommer även att ge ett frågeformulär till fem medarbetare 

i organisationen för att få en uppfattning av organisationskulturen. Även en 

observation ur vår synvinkel av organisationskulturen kommer att ske vid 

besöket, exempelvis klädval bland medarbetarna. Vi vill understryka att 

medarbetarna inte ska reflektera kring ledarens egenskaper utan endast 

beskriva för oss författare hur organisationskulturen ser ut genom 

frågeformuläret. Vi har valt att genomföra vår undersökning bland olika banker 

i Sverige men vi kommer inte på något sätt att jämföra era banker mot 

varandra. Anledningen till val av olika banker är för att få ett mer trovärdigt 

resultat till vår studie. Med andra ord kommer underökningen endast att 

reflektera kring om det finns något samspel mellan ledarens syn på sitt 

personliga varumärke kontra den organisationskultur som råder.  

 

Undersökningen kommer att ske anonymt och med fiktiva namn i uppsatsen. 

Efter besök hos Er finns möjlighet att få underlag kring vårt insamlade material 

från intervjun samt från frågeformulären att få tillskickat.  

 

Till intervjun tänker vi oss en ledare inom banksektorn, behöver inte vara VD 

utan någon som innehar en ledarposition inom organisationen. 

 

Vi ser gärna Er bank i vår studie och ser fram emot ett eventuellt samarbete 

med Er. 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Johanna Borg 0702 227824 

Anna Börjesson 0706 619934 

Patricia Larning  0709 794961 
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Intervjuguide 
 

 Presentation av oss och det vi vill undersöka. 
 

 Det vore jättebra om vi får lov att spela in intervjun så att vi enkelt kan föra en 

konversation utan att anteckna allt och för att vi ska ha så riktigt underlag som möjligt för 

vårt analysarbete. (Börja förbered inspelningen).  

 

Inledande frågor:  

 Kan du berätta lite om dig själv? (utbildning, befattning, erfarenhet osv.) 
o Hur länge har du arbetat i organisationen? 

o Hur länge har du haft den befattning du har idag? 

 

 Vill du berätta lite om din organisation? 
 

 Kan du berätta hur det var när du började här?  Vill ha ut hur respondenten 
socialiserades in. 

o Hur gick det till? 

o Internutbildning 

 

 Vad är de stora skillnaderna mellan att arbeta här jämfört med dina tidigare 

organisationer? 

o Vad är speciellt med just din organisation idag? 

 

1. Vad innebär ledarskap för dig? 

 

2. Har du något personligt motto du lever efter?  

 

Personligt Varumärke: 

3. Hur uppfattar du dig själv?  

o Vem är du? 

o Vad anser du gör dig unik? 

 

4. Hur tror du andra uppfattar dig? 

 

5. Hur vill du bli uppfattad av andra människor? 

 

Beteende: 

6. Case 1: 

En kund kommer in i kassan och blir väldigt missnöjd och upprörd på den anställde i 

kassan. Kunden rusar ut. Kunden ringer senare till dig och säger att hon blivit dåligt 

bemött i kassan och är förbannad. Medarbetaren har inte berättat situationen/incidenten 

för dig under dagen. Hur löser du situationen? (Medarbetare och kund). 

 

7. Case 2: 

Du som ledare ser att en medarbetare är utanför gemenskapen i organisationen men 

medarbetaren har inte berättat någonting om det till dig. Hur hanterar du situationen? 

 

8. Hur agerar du vid ett oönskat beteende hos medarbetarna? 
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9. Kan du nämna några oskrivna regler du följer? Exempelvis något du aldrig skulle göra 

kontra någonting du anser att du bör göra. (riktat till organisationen) 

 

Symboler:  

10. Hur ser du på ditt språk, jargong samt humor?  

o Hur tror du dina medarbetare uppfattar ditt språk, jargong samt humor? 

o Tror du dina medarbetare känner att de kan skämta med dig? 

 

11. Vad anser du bör firas i organisationen?  

 

12. Anser du att ceremonier är viktiga? Med ceremonier menar i högtider, speciella händelser 

osv. Exempelvis pensionsavgång eller medarbetare som jubilerar.  

o Varför/Varför inte?  

o Vad firar ni i organisationen? 

 

13. Hur ser du på Era rutiner i organisationen? Exempelvis vardagliga aktiviteter så som 

kafferaster, luncher, möten osv. 

o Hur ser en normal dag ut på Er arbetsplats?  

 

Värderingar: 
14. Vilka värderingar präglar ditt ledarskap? 

 

15. Kan du se någon tidigare erfarenhet som speglar dina värderingar idag?  

 

16. Hur är dina värderingar gällande de synliga egenskaperna i organisationskulturen? 

Exempelvis klädkod, beteenden samt regler. 

 

17. Hur ser du på kontakten till kunderna? 

 

18. Hur ser du på kontakten och relationerna bland alla anställda i organisationen? 

 

19. Är det någonting du anser inte lämpar sig på arbetet? Exempelvis oönskade beteenden, 

relationer osv. 

 

20. Vad uppmuntrar du för beteende/agerande bland medarbetarna på arbetsplatsen? 

 

21. En avslutande fråga: Hur ställer sig dina personliga värderingar gentemot organisationens 

värderingar? 

 

Avslutning: 

 Fråga om vi får lov att återkomma om vi har någon kompletterande fråga 

 

 Vill ni ha intervjuunderlaget på mail när vi sammanställt det? 

 

 Tacka för oss 
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Medarbetarnas syn på organisationskulturen  
Den här undersökningen är en del av vår empiriinsamling för vår uppsats inom 

företagsekonomi inriktning ledarskap. Studien kommer att undersöka samspelet 

mellan ledarens syn på sitt personliga varumärke kontra medarbetarnas syn på 

organisationskulturen. Undersökningen sker anonymt.  

 

Organisationskultur kan ses som en organisations gemensamma värderingar, normer och 

verklighetsuppfattningar som leder till utveckling när medlemmarna i organisationen agerar i 

samma kontext. Organisationskulturen ger även riktlinjer för hur medarbetarnas beteende ska 

vara samt hur de ska tänka. 

 

□Man □Kvinna 

 

Ålder:____________________________________________________________________ 

 

Hur länge har du arbetat i organisationen?________________________________________ 

 

1. Vad förknippar du med organisationens atmosfär?  

 

□ Öppen  □ Trygg   □ Styrd  □ Osäker 

□ Självständig □ Kommunikativ □ Rättvis  □ Lojal 

□ Kontrollerad □ Hjälpsam  □ Energirik  □ Ensidig  

□ Gemenskap □ Stödjande  □ Teamwork  □ Distans 

□ Förtroendeingivande □ Motiverande  □ Engagerande □ Strikt □ 

□ Inspirerande □ Positiv  □ Negativ 

 

 

2. Kan du beskriva några synliga egenskaper i Er organisationskultur? Exempelvis: 

klädkod, beteende samt regler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kan du nämna några oskrivna regler gällande beteenden i organisationen? 

 

Du bör                          . 

 

Du bör                           . 

 

Du bör inte      .   

 

Du bör inte                                             .  

VÄND  
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4. Hur ser du på organisationens jargong, språk och humor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Beskriv eventuella ceremonier inom organisationen. Exempelvis pensionsfirande, 

födelsedagsfirande osv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Beskriv eventuella ritualer inom organisationen. Exempelvis vardagliga rutiner så 

som kafferaster, luncher, möten osv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Vilka värderingar finns i organisationen? Exempelvis officiella- och inofficiella 

värderingar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för Er medverkan! 

Anna, Johanna & Patricia 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
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