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Sammandrag 

Problemformulering: Kundnöjdheten hos banker har under år 2016 sjunkit kraftigt.  

Bankerna omfattas av lagar och regelverk och kan antas ha ett strikt arbetssätt. I takt 

med nya digitala hjälpmedel försöker bankerna finna nya vägar att skapa en lojal 

kundrelation. Tidigare forskning har visat ett samband mellan empowerment och 

kundnöjdhet och utgör därför ett intressant ämne. 

 

Syfte: Studien ämnar undersöka om banker strävar mot att öka empowerment hos 

de anställda på lokal nivå. Genom en undersökning av hur de anställda upplever 

styrning i bank kan studien bidra med insikten om empowerment är något som 

tillämpas i styrning. 

 

Metod: Genom en kvalitativ fallstudie har resultatet analyserats med hjälp av 

analysmodellen och antar ett abduktivt tillvägagångssätt. Analysmodellen har 

tillämpats på sex semistrukturerade intervjuer från individer med olika ålder, kön och 

befattning. 

 

Resultat: Studien visar indikationer på att empowerment används som styrmedel på 

lokal nivå i banken.  

 

Nyckelord: Banker, kundnöjdhet, empowerment, styrning, ledarskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Förord 

Författarna till denna uppsats vill börja med att tacka vår handledare Göran Nilsson 

för det engagemang han har visat och för den hjälp och stöd som han bistått med 

under uppsatsens gång. Vi vill även tacka alla informanter som har tagit sig tiden att 

svara på frågor och visat intresse för att bidra med information inom det valda 

ämnet. Avslutningsvis vill vi tacka alla familjemedlemmar och vänner i vår omgivning 

som på ett eller annat sätt hjälpt och stöttat oss under vår studietid på Uppsala 

Universitet.  
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1. Inledning 

Detta avsnitt ger en introduktion till studien först genom bakgrund till det upptäckta 

problemet, följt av en problemdiskussion baserad på tidigare forskning. Följaktligen 

presenteras syftet med studien, vilket sedermera formuleras till den valda 

forskningsfrågan som studien genomgående ämnar besvara. 

1.1 Bakgrund 

Förtroendet för de svenska bankerna har bara en gång tidigare varit så lågt som det 

var under år 2016. Sedan Svenskt Kvalitetsindex (2016) började undersöka 

bankbranschen år 1989 har bankernas kundnöjdhet endast minskat markant vid två 

tillfällen; år 1993 under fastighetskrisen och under år 2016 i det man kallar för 

“förtroendekrisen”. En anledning till det minskade förtroendet är bland annat 

Panamaskandalen i Nordea som har lett till anklagelser för bristfällig etik och moral. I 

samband med panamaskandalen reagerade kunderna starkt och flera valde att 

lämna Nordea (Lund, 2016). Panamaskandalen har även bidragit till negativ publicitet 

för samtliga banker, vilket i sin tur har påverkat branschen i helhet. De svenska 

bankerna har således uppenbara problem med att behålla kundernas förtroende och 

som en konsekvens av detta har kundnöjdheten sjunkit kraftigt (Svenskt 

Kvalitetsindex, 2016).  

 

En annan anledning till att kundnöjdheten har sjunkit är att kunderna upplever att de 

distanseras till deras lokala bank. I takt med att fler kontor stängs upplevs det fysiska 

mötet vara på väg bort (Svenskt Kvalitetsindex 2016). Detta har gjort att medias 

rapportering har kommit att spela en större roll för den personliga inställningen till 

banken, jämfört med tidigare då hög kundnöjdhet främst skapades och stärktes via 

fysiska möten på bankkontor. Samtidigt har tillgängligheten och enkelheten att utföra 

bankärenden aldrig tidigare varit så bra som idag tack vare digitala lösningar, vilket är 

motsägelsefullt då kundundersökningen visar att den försämrade tillgängligheten till 

det fysiska mötet har koppling till kundnöjdheten. Undersökningen tyder således på 

att de svenska bankerna har en omfattande uppgift att öka förtroendet och 

kunskaperna även för de digitala alternativen. 
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Att skapa lojalitet och förtroende till kunder har sedan några år tillbaka använts som 

ett strategiskt verktyg i serviceyrken (Ganesh et. al, 2000). Enligt en studie som 

Ganesh et. al (2000) har genomfört innebär förtroende en grundläggande förståelse 

för kundernas beteende, vilket krävs för att kunna bygga en lojal kundbas. Studien 

som genomfördes visar en jämförelse mellan två kundgrupper; som har slutat 

använda företagets tjänster och de som fortfarande använder tjänsterna. Resultatet 

visar att de som har lämnat företagets tjänster på grund av missnöje känner en lägre 

grad av kundnöjdhet och lojalitet till företaget, i förhållande till de kunder som 

fortfarande använder företagets tjänster (Ganesh et. al, 2000). Studien tyder således 

på att kundnöjdhet och lojalitet är två viktiga utgångspunkter i styrningen. 

 

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) är en bank som har anammat vad Ganesh et. 

al (2000) fann i studien och implementerat kundnöjdhet som en strategi för att kunna 

leverera service i världsklass. SEB beskriver i en av deras tre strategiska 

prioriteringar att man vill “fokusera på ledande kundupplevelser för att bygga 

långsiktiga kundrelationer baserade på förtroende” (Skandinaviska Enskilda Banken, 

2017a). Kunderna ska känna att den service och rådgivning som erbjuds bygger på 

insikt om deras behov, att SEB är tillgänglig på deras villkor och att de proaktivt 

arbetar för kundens bästa och delar med sig av kunskap (Skandinaviska Enskilda 

Banken, 2017b). Även Handelsbanken (2017) marknadsför sig som en bank som 

fokuserar på kundnöjdheten. På sin hemsida beskriver man sig som: 

En lokal bank som tar lokala beslut. Vi är en bank som vill ha långa och 

bra relationer med våra kunder. Det kan vi bara uppnå så länge du som 

kund är nöjd. För att du ska bli nöjd lägger vi fokus på dig och dina 

behov. Och genom att finnas där i din vardag (Handelsbanken, 2017). 

 

Borg (2015) beskriver i en artikel att det är de anställda som kan göra företaget, 

produkterna och kundupplevelsen till något bra och att detta beror på hur väl de 

anställda genomför företagets kundservicestrategi. Enligt artikeln kopplas alltför ofta 

dålig kundservice till lathet eller oförmåga men i verkligheten kan det bero på brist på 

empowerment hos den anställde (Borg, 2015). Artikeln beskriver empowerment som 

nyckeln till succé för kundnöjdhet och studier visar att det finns ett samband mellan 

nöjdhet hos den anställde och servicekvalitet, det vill säga om de anställda är nöjda 

levererar de också kvalitativ service till kunderna (Borg, 2015). 
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Ugboro & Obeng (2000) har genomfört en empirisk studie som visar att bra ledarskap 

och empowerment hos de anställda är viktigt för total quality management (TQM) 

som antas påverka kundnöjdheten. Ett resultat av studien är att det finns en positiv 

korrelation mellan bra ledarskap, empowerment hos de anställda, medarbetarnas 

nöjdhet samt kundnöjdheten. Hög grad av empowerment och känsla av nöjdhet hos 

de anställda främjas enligt studien genom god ledarskapsförmåga (Ugboro & Obeng, 

2000). Vidare visar en undersökning av Abbasi et. al (2011) som genomförts på 

pakistanska banker ett samband mellan empowerment, ökad service och ökad 

kundnöjdhet, som till viss del stödjer det samband som Ugboro & Obeng (2000) 

funnit mellan empowerment och kundnöjdhet. Författarna skriver bland annat om att 

de anställda endast kan vara framgångsrika i sitt arbete med kunder om ledarna ger 

dem auktoritet samt nödvändig stöttning och support, vilket karaktäriserar employee 

empowerment. Detta har enligt studien en direkt effekt på den anställdes prestation 

och kundnöjdhet (Abbasi et. al, 2011). 

  

När kvalitetssäkrad service diskuteras bör man ha i åtanke att bankerna är hårt 

kontrollerade under Finansinspektionens tillsyn. Finansinspektionen hanterar bland 

annat riskhantering, styrning, kontroll samt konsumentskydd (Finansinspektionen, 

2017a).  

1.2 Problemdiskussion 

Teorin om empowerment refererar till en situation där ledare ger anställda 

handlingsfrihet att ta egna beslut beträffande aktiviteter i det dagliga arbetet (Conger 

& Kanungo, 1988). Författarna beskriver i en artikel att det inte är någon idé att 

uppmuntra de anställdas empowerment om de känner sig maktlösa sedan tidigare. 

Författarna menar därför att man måste identifiera vilka faktorer som påverkar den 

anställdes känsla av empowerment negativt, innan man kan implementera strategier 

för att öka empowerment. En del externa faktorer, såsom regelverk, är dock inte alltid 

möjliga att utesluta för att öka empowerment (Conger & Kanungo 1988). Alla svenska 

banker lyder under svenska lagar och förordningar, gällande föreskrifter och 

allmänna råd från Finansinspektionen samt olika EU-regler (Finansinspektionen, 

2017b). Finansinspektionen ansvarar även för nationell samordning, utvärdering och 

uppföljning av penningtvättstillsyn (Finansinspektionen, 2017a).  
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Enligt Mayle (2006) har många företag tidigare implementerat empowerment 

vårdslöst i serviceyrken. Detta har ibland lett till att man har agerat utifrån “free of 

rulebooks” (Bowen & Lawler 1992 se Mayle, 2006, s 155), det vill säga, att anställda 

har varit så angelägna att göra kunderna nöjda att det skapats ett mellanrum mellan 

organisationens behov och de som arbetat med service direkt mot kund. 

 

En ledarskapsmodell som verkar för att öka kundnöjdheten måste ta plats inom 

ramen för lagar och regler som bankerna lyder under (Finansinspektionen, 2017b). 

De fyra svenska storbankerna Handelsbanken, Nordea, SEB, och Swedbank har en 

betydande roll genom deras dominerande ställning på den svenska 

finansmarknaden, sina komplexa affärsmodeller och sin omfattande 

gränsöverskridande verksamhet (Svenskt Kvalitetsindex, 2016). Av denna anledning 

bevakas de ingående av Finansinspektionen (Finansinspektionen, 2017a). Med 

anledning av omfattande regelverk och tillsynsarbete kan det vara en utmaning för 

anställda i banker att vara flexibla i sitt sätt att styra över det dagliga arbetet för att 

snabbt öka kundnöjdheten och stärka förtroendet.  

 

En metod för att ge mer frihet och empowerment till anställda inom olika 

organisationer är, enligt Ricoh (2012), genom decentralisering. I undersökningen av 

Ricoh (2012) framkom det att många företag går mot en allt mer decentraliserad 

styrningsmodell. En majoritet av de tillfrågade företagsledarna hade även en tilltro på 

en framtida utveckling där beslutsfattandet kan delegeras till den enskilda individen, 

vilket skulle medföra större ansvar och högre empowerment hos de anställda (Ricoh, 

2012). Detta gör empowerment till en intressant faktor att undersöka i en bransch 

som brottas med lågt förtroende och minskad kundnöjdhet. Författarna till denna 

uppsats finner det intressant att undersöka om banken arbetar med att öka 

empowerment för att öka de anställdas utrymme för egna initiativ i en organisation 

som är starkt reglerad.  
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1.3 Syfte 

Studien ämnar undersöka empowerment hos anställda på en svensk bank genom 

semistrukturerade intervjuer. I en bransch som är starkt reglerad och kontrollerad kan 

det vara en utmaning att konstruera styrningsmodeller som ökar den anställdes 

empowerment. Genom en undersökning av de anställdas syn på empowerment på 

det lokala kontoret kan denna uppsats bidra till att visa på att empowerment är en 

viktig faktor på banken.  

1.4 Forskningsfråga 

Strävar banken mot att öka empowerment hos sina anställda på lokal nivå?  

1.5 Teoretisk och praktisk relevans 

Empowerment har en teoretisk relevans på flera sätt och framhävs i flera tidigare 

undersökningar inom managementteori som en viktig parameter för att öka 

kundnöjdheten (Huq, 2010: Borg, 2015: 1996, Abbasi et al, 2011). Tidigare studier 

kring empowerment har utförts på olika serviceyrken men bara ett fåtal 

undersökningar har genomförts på banker. En studie som Abbasi et. al (2011) har 

genomfört på pakistanska banker visar att det finns ett samband mellan 

empowerment, ökad service och ökad kundnöjdhet. Således finns det 

undersökningar som tidigare har utförts på empowerment och som lett till olika 

resultat, men inte på någon svensk bank. Denna studie har även en praktisk relevans 

eftersom kundnöjdheten hos bankerna minskat kraftigt det senaste året. Flera studier 

visar att empowerment antas ha viss koppling till kundnöjdhet. Bidraget av denna 

studie kan därför användas till att undersöka om den svenska storbanken strävar mot 

att öka empowerment. Uppsatsen ämnar inte undersöka huruvida resultatet har en 

direkt koppling till kontorets kundnöjdhet, utan är en bakomliggande faktor till det 

valda forskningsämnet. 
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2. Teoretiskt ramverk         

Teoriavsnittet innehåller det teoretiska ramverket som är lämpligt att analysera denna 

studie genom. Avsnittet inleds med en beskrivning av de olika teorierna med en 

motivering till valet av det teoretiska ramverket, som sedan leder till en analysmodell. 

Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av teoriavsnittet.  

2.1 Val av teoretiskt ramverk 

Empowerment är ett begrepp som direkt översatt betyder “egenmakt”. Styrning är 

administrativt sett alla de åtgärder som ledningen i en organisation vidtar för att 

påverka processer och resultat (Nationalencyklopedin, 2017).  

 

Många olika definitioner finns kring begreppet empowerment och en del olika 

perspektiv kvarstår kring begreppets exakta definition. Forskarna Conger och 

Kanungo (1988) har valt att definiera anställda med empowerment som “individer 

med högre grad av auktoritet och ansvar för sitt arbete än vad övriga anställda i en 

traditionell organisation skulle ha”.  

 

En viktig del i forskningen om empowerment är bidraget från boken Employee 

Empowerment: The rhetoric and the reality (Huq, 2010). I denna bok genomförs en 

empirisk undersökning som understryker problem och fördelar med att implementera 

employee empowerment.  Författarna till denna uppsats har även valt det teoretiska 

ramverket utifrån studier som tidigare har testat empowerment och dess effekter som 

styrmedel för att öka empowerment och som på ett eller annat sätt kan bidra till stöd 

för det som Huq (2010) presenterar i sin bok. Det finns dock kritik mot hennes teori 

om empowerment. Leemann (2010) menar att ledare bör fundera innan mer makt 

tilldelas de anställda. I en artikel kritiserar han Rozana Huq för att det finns problem 

med att ge de anställda makt på grund av diskrepansen mellan den makt som ledare 

tror att de ger och den makt som den anställde tror att denne får (Leemann, 2010). 

Författarna till denna uppsats har valt att fokusera på att använda de egenskaper 

som Huq (2010) beskriver som viktiga för empowerment i det teoretiska ramverket. 

Valet har gjorts med anledning av att det bidrar till att analysera det empiriska 

materialet på ett strukturerat sätt, för att kunna besvara studiens forskningsfråga. 
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2.2 Styrning 

Begreppet empowerment är i flera tidigare studier starkt kopplat till management och 

ledarskap, men också en ledarskapsteori som i tidigare studier undersöks som 

teoretisk styrningsmodell (Huq, 2010: Borg, 2015: 1996, Abbasi et al, 2011). För att 

styra en organisation krävs enligt contingency theory anpassningar till situationen och 

faktorer som påverkar både omgivningen och den interna verksamheten (Morgan, 

2007:42; Emmanuel et al. 1990). Synsättet i contingency theory baseras på att 

organisationer är öppna system som kräver varsam styrning för att uppnå balans 

mellan interna behov och anpassning till omgivningen. Teorins huvudbudskap är 

“There is no best way of organizing. The appropriate form depends on the kind of 

task or environment which one is dealing” (Morgan, 2007:42).  

Faktorer i organisationens omgivning som måste beaktas är sådana som påverkar 

verksamheten övergripande, som ledningen saknar kontroll över, till exempel lagar 

och regler (Luthans & Stewart, 1997). Faktorer inom organisationens verksamhet i 

utgörs av sådana som ledningen har mer direkt kontroll över och som ledningen kan 

påverka för att skapa förändringar i organisationen eller i dess omgivning. Hur 

resultatet av verksamheten blir beror på hur omgivningen, de interna resurserna och 

verksamhetsledningen samverkar (Luthans & Stewart, 1997). De faktorer som bör 

ifrågasättas när styrsystemet utformas är exempelvis hur rutinartad verksamheten är, 

hur komplex omgivningens struktur är och hur pass turbulent omgivningen är (Otley, 

1980).  

2.3 Empowerment 

Den exakta definitionen av empowerment är omstridd. Förespråkare och 

motståndare till implementering av empowerment har ofta olika uppfattning av vad 

empowerment innebär. Wilkinson (1998) definierar empowerment som något som 

används av företag där effekten blir att gå från hög kontroll och standardiserade 

arbetsuppgifter till att uppmuntra kreativitet och högre inflytande hos sina anställda 

(Wilkinson, 1998, se Huq, 2010, s v). Således har empowerment stark koppling till 

eget ansvar, ökade befogenheter och större inflytande över det egna arbetet i 

vardagen. Enligt Huq (2010) menar förespråkare att empowerment är ett 

humanistiskt verktyg för att öka kvaliteten i arbetslivet för vanliga anställda.  
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De som är kritiska till empowerment anser att det bara är ett nytt, modernt sätt att 

göra arbetet mer intensivt och skifta ansvar till lägre nivåer. Det teoretiska bidraget 

från Huq (2010) försöker framhäva meningen med empowerment och visa dess 

många olika tolkningar (Travers et. al, 2002, se Huq, 2010, s v).  

 

Den historiska kontexten visar att det finns vissa problem med employee 

empowerment, såsom förvirring med andra management initiativ, problem vid 

implementation och avsaknad av tidigare forskning. Huq (2010) menar att 

organisationer har haft svårt att förstå sig på begreppet eftersom det inte finns en 

enkel definition. Detta i sin tur blir problematiskt när det ska implementeras som 

strategi om organisationen inte förstår vad det egentligen innebär. Avsaknaden av 

tidigare empiriska studier har därför resulterat i skiljaktighet mellan teori och 

begränsade studier av verkligheten (Huq, 2010).  

 

Utgångspunkten i studien av Huq (2010) är att skapa förståelse för implementering 

och användning av empowerment inom styrning. Studien presenterar fyra 

multidimensionella begrepp som inom styrning anses ha en stimulerande effekt på 

empowerment, vilka presenteras i avsnitt 2.3.1-2.3.4. 

2.3.1 Power-sharing 

Huq (2010) beskriver power-sharing som en central del i employee empowerment 

som måste vara rotad i hela organisationen. Det kräver en tydlig förklaring på vad 

power innebär för att förstå vilken roll det har i employee empowerment och hur det 

är att dela power med andra. I boken definieras power som “passing on previously 

withheld power and authority to employees further down in the hierarchy” (Neumann 

1992,1993, s 25 se Huq, 2010, s 11). Det handlar således enligt Wilson (2004, s 167 

se Huq, (2010), s 11), om din individuella makt och kontroll i förhållande till andras, 

likväl som att dela och överföra makt och kontroll till individer som saknar det. Huq 

(2010) beskriver power-sharing och employee empowerment som nära länkade till 

varandra eftersom delegering av power till lägre nivåer är nödvändig för att ge 

anställda mer empowerment.  
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Med hjälp av tidigare studier presenterar Huq (2010) problem som eventuellt kan 

uppstå med power-sharing. Ledare kan ibland vara rädda för att ge power till sina 

anställda då risken finns att de själva tappar power. Daft (1999) beskriver scenariot 

som “empowerment programmes can be difficult to implement… because they 

destroy hierarchies and upset familiar balance of power” (Daft 1999, s 257 se Huq, 

2010, s 13). Författaren till boken menar att om man ska ge mer power till de 

anställda så måste det göras genom att ge mer inflytande till anställda att ta specifika 

beslut och kunna lösa vissa problem helt själva. Hon uttrycker vikten av att låta de 

anställda att känna sig “powerful” inom sig själva så att de kan ta ansvarsfulla beslut 

(Huq, 2010). 

2.3.2 Participative decision-making 

Ett annat viktigt element som Huq (2010) beskriver är participative decision-making. 

Med begreppet menas att anställda ska tillåtas ta beslut och bli tilldelade nödvändig 

auktoritet för att effektivisera organisationen. En studie av Cunningham et al. (1996) 

visar att trots att anställda tilläts ta egna beslut på en lägre nivå så fann studien ett 

betydelsefullt samband mellan att den närmsta enhetschefen också tog samma 

beslut. Med det menas att organisationer som implementerat participative decision-

making på lägre nivåer har en gräns för vilka beslut som får fattas, det vill säga de 

anställda får vara med och ta beslut, men bara till en viss nivå (Cunningham et. al, 

1996 se Huq, 2010, s 15). De anställda argumenterar ändå för att om de får delta i 

någon form av beslutsfattande, oavsett nivå, så är risken mindre för frustration 

eftersom de har känslan av att de kan vara med och påverka. Huq (2010) skriver att 

studier visar att anställda ofta oroar sig för konsekvenserna om fel beslut tas och 

därför är participative decision-making en viktig faktor för att få anställda att känna 

högre grad av empowerment. 

2.3.3 Devolution of responsibility 

I managementlitteraturen är devolution of responsibility nödvändigt för att ge mer 

empowerment till anställda. Enligt Huq (2010) bidrar decentralisering av 

beslutsfattande och tilldelning av ansvar över problemlösning till anställda på den 

lägre, operationella nivån till att ledare kan fokusera på dennes ansvarsområde på 

den strategiska nivån.  
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Huq (2010) menar att decentralisering av beslutsfattande är en mekanism för att 

hjälpa anställda att bli mer självsäkra och att tidigare studier visar att anställda gillar 

att ta ansvar eftersom de upplever att arbetet känns mer meningsfullt. En studie av 

Ashness och Lashley (1995, s 31) visade att flera anställda har fått ut en del av att 

beslutskraften har decentraliserats, att det gör att de känner sig mer involverade och 

betrodda. Huq (2010) tar också upp att det finns en kritisk syn på decentralisering 

eftersom det tillämpas i syfte att ge mer ansvar till de anställda, men ofta sällan, eller 

helt utan, belöning. 

 

I sin bok beskriver Huq (2010) att empowerment ökar de anställdas ägandeskap över 

deras arbete eftersom de känner sig mer ansvarstagande. Som en effekt av det 

beskriver författaren att de anställda tar mer initiativ, känner sig mer tillfredsställda 

och höjt nivån av själveffektivitet och självkänsla. Detta hänger ihop med Johnson 

(1992) som i boken Relevance Regained menar att företag bör tillämpa bottom-up 

empowerment för att skapa kundnöjdhet, vilket är synonymt med decentralisering. 

Det förflyttade ansvaret ansåg författaren kunna leda till ett mer flexibelt och 

responsivt arbete då anställda i direkt kontakt med kunder och leverantörer enklare 

kan ta beslut (Johnson, 1992, s 95-98).  

 

Södergren (1992) har i boken Decentralisering: förändring i företag och arbetsliv tagit 

upp effekten med decentralisering som hon kallar för “personalrekryteringsfördelar”. 

Effekten innebär att autonomi genom decentralisering kan skapa mer intressanta och 

utvecklande arbetsuppgifter, vilket kan leda till att organisationen blir mer 

konkurrenskraftig som arbetsgivare (Södergren, 1992, s 149). Decentraliserade 

organisationer bör därför arbeta för att ge de anställda motiv att stanna kvar inom 

organisationen i takt med att deras egna kompetens ökar genom personlig utveckling 

(Södergren, 1992, s 163). 

2.3.4 People oriented leadership 

“The factor that empowers the work force and ultimately determines which 

organizations succeed or fail is the leadership of those organizations” - (Bennis, 

1984, s 16 se Huq, 2010, s 18) 
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Att utveckla en people-oriented ledarskapsstil är något som enligt Huq (2010) går 

hand i hand med empowerment. Enligt författaren är det skillnaden mellan succé och 

misslyckande i utövandet av employee empowerment. Generellt är uppfattningen att 

ledarskap är svårt att förstå i kontext till employee empowerment och Ripley & Ripley 

(1992) argumenterar för att det finns tydliga tecken på vilken ledare som strävar efter 

ökad employee empowerment och inte. “An empowering leader is interactive, 

encouraging participation, sharing power and information willingly and leaning 

towards and people-oriented leadership style” (Ripley & Ripley, 1992 se Huq, 2010, s 

18). 

 

Huq (2010) menar att en demokratisk people-oriented ledarskapsstil är önskvärd i 

organisationer som tillämpar empowerment som styrningsmetod. Ledarna möjliggör 

förutsättningar för att motivera anställda att utföra sina uppgifter och att utveckla 

individuell kompetens genom empowerment. Författaren poängterar dock att de 

anställda inte levererar efterfrågade resultat genom att endast ha empowerment, 

utan ledarna måste sätta mål och arbeta tillsammans med de anställda som har blivit 

tilldelade empowerment för att skapa rätt kultur (Huq, 2010). 

2.4 Teoretisk sammanfattning 

Styrning i en organisation kräver anpassning till situationen, både internt och mot en 

extern omgivning (Morgan, 2007:42; Emmanuel et al. 1990). Styrningen och dess 

anpassning kan ha flera olika effekter beroende på hur den används. Huq (2010) 

menar att de fyra multidimensionella begreppen av styrning anses ha en 

stimulerande effekt på empowerment i organisationer. De fyra begreppen är separata 

i sin utformning och de teoretiska aspekterna men syftet är att användning av 

egenskaperna ökar empowerment. Egenskapernas förhållande till varandra är 

således överlappande och beroende av varandra eftersom det enligt Huq (2010) 

krävs användning av alla fyra för att stimulera empowerment hos den anställde. 

 

Empowerment har i flera studier testats som en teori, där det har visat sig leda till 

önskade effekter hos den anställde att ta med ansvar över sitt egna arbete. Wilkinson 

(1998) menar att användning av empowerment i styrning är ett sätt att lösa problemet 

med monotont arbete på arbetsplatser där kreativiteten är låg.  
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Banker skulle kunna liknas med byråkratier eftersom det finns hinder för kreativitet i 

form av omfattande lagar och regelverk och att banker därför antas använda en mer 

gammaldags styrningsmodell som präglas av hierarkisk indelning. Av den 

anledningen är banker en typ av organisation som borde använda sig av de 

styrmedel som främjar empowerment och ger utrymme för kreativitet, för att öka 

kvaliteten i arbetet för den anställde.  

 

Bakgrunden till det valda ämnet grundas i en förväntning om att empowerment borde 

används som styrmedel i banker eftersom de befinner sig i en bransch som är starkt 

reglerad. Därmed behöver de styra sina anställda på ett sätt som välkomnar kreativa 

lösningar för att öka kvaliteten på arbetet i vardagen. På grund av att det finns 

tidigare studier som visar ett samband mellan empowerment och kundnöjdhet 

förväntar sig författarna att empowerment är något som man använder i styrning i 

den aktuella banken. 

 

För att ta reda på om förväntningarna stämmer har en analysmodell utformats för att 

kunna analysera om den lokala chefen använder empowerment i styrning för att 

uppnå organisations mål. Analysmodellen visar de fyra olika teoretiska egenskaperna 

och hur de förhåller sig till varandra. Slutligen analyseras de anställdas egna 

uppfattning om empowerment i förhållande till det teoretiska ramverket. 

2.5 Analysmodellen och dess utformning 

För att kunna undersöka studiens analysenhet, empowerment i bankbranschen, 

presenteras en modell med utgångspunkt från vad tidigare forskningsstudier har 

visat. Modellen har utifrån det teoretiska bidraget från Huq (2010) delat upp 

empowerment efter fyra egenskaper; power-sharing, decision making, devolution of 

responsibility och leadership style. De fyra egenskaperna kommer att bearbetas 

separat i analysavsnittet och fungerar som indikatorer på empowerment inom det 

specifika bankkontoret. Egenskaperna har trots de separata delarna ett 

beroendeförhållande till varandra i modellen och teorin eftersom styrning genom 

empowerment enligt Huq (2010) kräver användning av samtliga egenskaper. Utöver 

det teoretiska bidraget från Huq (2010) innefattar modellen även aspekter av teori 

från ytterligare forskning i syfte att göra modellen mer djupgående.  
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Analysmodellen har tagits fram i syfte att undersöka om anställda på bankkontoret 

upplever att banken använder empowerment i styrning samt vad de själva anser att 

det bidrar till. Analysmodellens utformning bygger på hur organisatorisk styrning och 

målsättning kan påverka användandet av empowerment på arbetsplatsen och 

modellen kommer användas för att koppla insamlad empiri till teoriavsnittet.  

 

 

Figur 1.0. Analysmodell: Hur modellen fungerar som analytiskt verktyg. 

 

Modellen är uppbyggd i tre olika steg och kommer ligga till grund för strukturen i 

analysen av det empiriska materialet. Nedan beskrivs hur de olika delarna i 

analysmodellen fungerar som analytiskt verktyg.  

 

1. I den första delen identifieras vilka direktiv som kommer från 

verksamhetsledningen till den lokala chefen för att få en förståelse för vilket 

inflytande organisationens vision har på den lokala nivån.  

2. I den andra delen undersöks om organisationen vision når ut till den lokala 

chefens arbete. Här identifieras om de fyra överlappande och av varandra 

beroende egenskaperna används i styrningen mot att nå de mål som det 

lokala kontoret arbetar mot. 

3. I det tredje och sista steget undersöks hur de anställda upplever att de fyra 

egenskaperna används i styrning och vilka effekter det leder till.  
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3. Metod 

Avsnittet innehåller en beskrivning av undersökningens utformning av studien och en 

motivation till varför den valda metoden och analysmodellen är relevant för studien. 

Avslutningsvis presenteras en diskussion gällande val av metod och vilka 

konsekvenser det kan få samt hur de hanteras. 

3.1 Utformning av studie  

För att besvara studiens syfte har en kvalitativ fallstudie genomförts. Informanterna 

observerades genom intervjuer för att underlätta förståelsen gällande den sociala 

verkligheten inom banken (Jacobsen, 2002, s 39). Den kvalitativa 

undersökningsmetoden har hjälpt oss att få en djup förståelse för den sociala och 

kulturella kontexten där beslut och handlingar tar plats hos den anställde. Genom 

intervjuer fick vi en chans att uppfatta hur empowerment påverkar kulturen på 

arbetsplatsen (Myers, 2010, s 5). Metoden är lämplig för studien eftersom den 

fokuserar på den självupplevda effekten av olika variabler. Således var det lämpligt 

för oss att genomföra kvalitativa intervjuer för att få en bild av informanternas tolkning 

genom deras egna ord och beskrivningar (Jacobsen, 2002, s 39).  

 

Metoden som använts för att utföra studien är av abduktiv strategi. Vi har använt oss 

av både tidigare teoretiska fynd och empiriska utfall för att skapa en förståelse kring 

forskningsfrågan (Saunders et. al, 2016). Genom att först bilda oss en uppfattning om 

vad vi tror, för att sedan samla in empiriskt material kan vi utveckla redan befintlig 

teori som finns inom området och se om det stämmer överens med verkligheten. De 

förväntningar som vi har byggt upp i avsnitt 2.3.1 härstammar från tidigare empiriska 

ansatser och teorier som uppkommit därefter (Jacobsen, 2002, s 34).  

 

Studien har en kombination av induktiv och deduktiv ansats och antar därmed en 

abduktiv strategi. En abduktiv strategi passade väl för studiens undersökning 

eftersom vi ville uttrycka oss om verkligheten baserat på vad vi själva tror, vad 

tidigare teori har sagt och vad informanterna själva upplever. Studien utgår från 

individer som arbetar på bank och har därför en individualistisk ansats. Det innebär 
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att det är enskilda personer som är den viktigaste datakällan för denna studie med 

anledning av vad de berättar (Jacobsen, 2002, s 35).  

3.1.2 Fallstudie  

Eftersom vi har valt att göra en kvalitativ studie för att få en djupare förståelse har vi 

genomfört en fallstudie, vilket understryker betydelsen av det enskilda fallet 

(Jacobsen, 2002, s 95). Avgränsningar i undersökningsenheten ger oss 

analysenheter på olika nivåer och presenteras vidare i metodavsnittet 3.3. 

 

Vi har valt att anta en förklarande karaktär istället för en explorativ karaktär då vi vill 

utforska empowerment och inte testa eller jämföra empowerment med andra 

strategier (Myers, 2010, s 72). En fallstudie är således en lämplig 

undersökningsmetod eftersom studien inte ämnar uttala sig generellt om det 

undersökta området, utan snarare belysa indikationer på om banker strävar mot att 

öka empowerment hos sina anställda (Jacobsen, 2002, s 97). 

3.1.3 Intervjuer 

Vi har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer då det lämpar sig för studien 

eftersom intresset ligger i att undersöka: 1) relativt få individer, 2) vad den enskilda 

individen säger, och 3) hur individen tolkar ett speciellt fenomen (Jacobsen, 2002, s 

160-161). Intervjuerna har utförts genom personliga möten för att observera hur 

intervjuobjektet uppfattar frågan samt för att det förenklar att ställa följdfrågor för en 

djupare förståelse (Jacobsen, 2002, s 162). Intervjufrågorna har ställts om de 

variabler som studien undersöker men intervjutekniken har uppmuntrat till att svaren 

ska utvecklas dynamiskt för att uppnå en semistrukturerad karaktär på intervjuerna 

(Jacobsen, 2002, s 160). Intervjuerna har inte haft förutbestämda svarsalternativ och 

frågorna ställdes öppet utifrån en intervjuhandledning för att respondenten ska kunna 

ge sin bild av verkligheten (Jacobsen, 2002, s 164). Vi valde att spela in intervjuerna 

för att få bättre flyt och upprätthålla god samtalskontakt (Jacobsen, 2002, s 166). 

Genom att intervjuerna spelades in blev det lättare för oss att transkribera materialet. 

Detta medförde bland annat möjligheten att lättare komma ihåg och använda 

ordagranna citat.  
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En intervjuguide presenteras i avsnitt 3.5 som en operationalisering av de begrepp 

som används i intervjuhandledningen och samtliga informanterna har tillfrågats om 

godkännande innan intervjun startades. De anställda som har intervjuats tillåts att 

vara anonyma och får ta del av den informationen innan intervjun påbörjas och har 

således ett val att delta eller inte.  

3.2 Datainsamling 

Data och upplysningar har samlats direkt från intervjuer med personer på en svensk 

storbank och vi har således i första hand använt primärdata (Jacobsen, 2002, s 152). 

Vi arbetar också med andra typer av information som tidigare forskningsansatser, 

årsberättelser och teoretiska upplysningar, där informationen samlats in av andra för 

andra ändamål (Jacobsen, 2002, s 153). Forskningsmaterialet som använts har 

genomgått referentgranskning (peer-review) och har hittats genom Uppsala 

Universitetsbibliotek. Andra tidigare forskningsansatser har samlats in via internet 

och kommer från erkänt bra publikationer. Årsberättelser som använts har samlats in 

direkt genom företagets utgivning i fysiskt exemplar. Vi använder oss således både 

av primär och sekundärdata för att samla in den information som behövs för studiens 

ändamål.  

3.3 Avgränsning 

Studien utgår från de fyra olika multidimensionella egenskaperna som Huq (2010) 

om empowerment och som ligger till grund för analysmodellen som presenterats i 

avsnitt 2.3. Vi har valt att avgränsa sig till de fyra valda egenskaperna då de är 

återkommande i litteratur som tidigare undersökt samband mellan egenskaper och 

empowerment. Avgränsningen av egenskaper har även gjorts med författarnas tro 

om vilka egenskaper som antas påverka empowerment hos de informanter som 

studeras. Vi har valt att avgränsa oss till en av Sveriges fyra storbanker. 

Avgränsningen har gjorts medvetet då vi inte vill jämföra olika banker med varandra, 

utan ta reda på om empowerment implementeras i styrning på lokal nivå i en bransch 

som är starkt reglerad. 
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3.4 Val av studieobjekt  

Vi har valt att undersöka en av Sveriges fyra största banker och med anledning av 

viss information som används i studien har banken valt att vara anonym och 

benämns som “bank” eller “banken” genomgående i hela studien. Det undersökta 

kontoret är ett av de kontor inom koncernen som har varit mest framgångsrikt under 

det senaste året, vilket gör det intressant att ta reda på om empowerment är något 

som banken strävar för att ge sina anställda. 

 

Den enhet som studien ämnar undersöka består av anställda i bank på lokal nivå och 

utgör absoluta enheter (Jacobsen, 2002, s 96). Nedan presenteras de olika 

undersökningsnivåerna som förklarar den avgränsning som denna studie avser.  

 

 

 

 

 

  

Figur 2.0. Källa: Jacobsen (2002;96). Figur 5.2. Olika nivåer på undersökningsenhet. 

3.4.1 Informanter 

Vi har gjort ett avsiktligt urval av informanter, som styrts efter syftet med studien och 

vilken information som vi har haft tillgänglighet att samla in (Jacobsen, 2002, s 198). 

För oss har det varit nödvändigt att skapa ett medvetet urval, då det leder till att vi får 

upplysningar av olika personer och möjliggör en bredare bild av det vi vill undersöka 

(Jacobsen 2002, s 199). Eftersom urvalet är ändamålsenligt har informanterna valts 

ut för att de kan ge speciellt intressant information, istället för att slumpvis välja 

informanter då populationen i denna studie är relativt liten. Vid ett slumpmässigt urval 

hade risken varit att resultatet blivit snedvridet (Jacobsen 2002, s 199). 
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I denna studie har vi baserat urvalet på den lägsta undersökningsnivån som 

presenterades i avsnitt 3.3. De tillfrågade är individer anställda på bank och arbetar 

med service i front-line där de träffar kunder dagligen. Inom den enhet som 

undersöks finns undergrupperna ålder, kön och anställningsform. Urvalet har gjorts 

baserat på kriterier för spridning, dvs. de tillfrågade tillhör olika undergrupper, vilket 

säkerställer att de uppgifter som efterfrågas har bearbetats av olika personer som är 

representativa för studien (Jacobsen, 2002, s 199).  

 

Företag Namn Titel Typ av intervju Datum 

Banken Anställd 1 Rådgivare företag & 
privatmarknad 

Personlig intervju, 
semistrukturerad 

2017-05-05 

Banken Anställd 2 Rådgivare, företag & 
privatmarknad 

Personlig intervju, 
semistrukturerad 

2017-05-05 

Banken Anställd 3 Chef, privatmarknad Personlig intervju, 
semistrukturerad 

2017-05-08 

Banken Anställd 4 Rådgivare, 
privatmarknad 

Personlig intervju, 
semistrukturerad 

2017-05-08 

Banken Anställd 5 Rådgivare, företag & 
privatmarknad 

Personlig intervju, 
semistrukturerad 

2017-05-15 

Banken Anställd 6 Rådgivare, 
företagsmarknad 

Personlig intervju, 
semistrukturerad 

2017-05-16 

 

Tabell 1. Tabellen visar vilka som har intervjuats och när.  

3.5 Intervjuguide 

För att kunna ställa relevanta frågor och följdfrågor under intervjuerna har vi skapat 

en intervjuguide. Intervjuguiden användes för att kunna definiera teoretiska begrepp 

och med hjälp av en operationalisering förtydliga hur denna uppsats tolkar begreppen 

som används. Med hjälp av intervjuguiden kan syftet med intervjufrågorna härledas 

till det valda teoretiska ramverket. Intervjuguiden gör det också lättare för oss att 

förmedla syftet med frågorna till informanterna. Begreppen har satts i relation till just 

denna studie och exemplifieras i kolumnen längst till höger. 
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Begrepp Teoretisk 
definition 

Operationalisering Syfte med 
intervjufrågorna 

Empowerment Egenmakt Känna makt över sitt 
eget arbete 

Undersöka om de 
anställda känner 
makt över sitt 
vardagliga arbete 

Kundnöjdhet Infrielse av 
förväntningar 

Om kundens 
upplevelse leder till 
nöjdhet av den 
anställdes beteende 

Undersöka om de 
anställda upplever 
att deras kunder är 
nöjda utifrån hur de 
agerar 

Power-sharing Uppdelning av 
makt 

Delegering av makt 
över uppgifter som 
rör det operationella, 
dagliga arbetet 

Undersöka om de 
anställda har 
ledarens förtroende 
att fatta beslut 

Participative 
decision-making 

Delaktighet i 
beslutsfattande 

Tillåta anställda att 
vara delaktiga i 
beslutsfattande för att 
effektivisera 

Undersöka om de 
anställda kan vara 
med och påverka 
öppet med egna 
åsikter 

Devolution of 
responsibility 

Decentralisering 
av beslutsfattande 

Ökat ansvar över 
beslut på lägre nivåer 

Undersöka om 
ledaren delegerar 
ansvar om beslut 
till lägre nivåer i 
organisationen 

People-oriented 
leadership 

Ledarskapsstil 
med 
utgångspunkt i 
den enskilda 
individen 

Interaktivt uppmuntra 
deltagande och dela 
med sig av kunskap 
och information till 
sina anställda 

Undersöka om 
ledaren 
uppmuntrar och 
intresserar sig 
personligen för den 
anställdes 
utveckling 

Autonomi Självbestämmand
erätt 

Kapaciteten att styra 
över sig själv 

Undersöka om det 
finns något som 
hindrar från att 
kunna påverka 
arbetet i en viss 
riktning 

 

Tabell 2.0. Operationalisering av teoretiska begrepp.  
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3.6 Analys av data  

Resultatet från intervjuerna har transkriberats. Detta förenklar bearbetning, analys 

och läsning av intervjuer i efterhand, vilket i sin tur gör sammanfattningen av 

materialet mer överskådligt och lättförståeligt. Genom att höra och anteckna vad som 

har sagts under intervjuerna har vi kunnat hitta viktiga ståndpunkter och nyckelord 

(Saunders et. al 2016). Vi har bearbetat och tolkat resultatet med hjälp av 

analysmodellen. De variabler som vi anser har kommit fram som viktiga i det 

empiriska materialet har legat till grund för underrubrikerna i empiriavsnittet. 

3.7 Validitet- och reliabilitetsmått 

Reliabilitet är ett mått som beskriver studiens tillförlitlighet och huruvida en identisk 

studie som genomförs av andra forskare skulle ge samma resultat (Bryman, 2013). I 

denna studie har vi valt att avgränsa oss till en av Sveriges storbanker vilket är ett val 

som kan påverka studiens reliabilitet. Avgränsningen till en bank var ett medvetet val 

eftersom vi inte syftar till att jämföra olika banker med varandra. För att öka studiens 

reliabilitet har vi presenterat valda teorier och metoder noggrant, samt upprättat en 

lista över vilka som har deltagit i intervjuerna. Eftersom informanterna har valts 

medvetet och valt att vara anonyma finns det ingen garanti att en annan studie med 

samma intervjufrågor skulle ge ett liknande resultat då valet av de nya informanterna 

i en framtida studie kanske inte skulle göras med samma urvalsprocess.  

      

Vidare har vi upprättat intervjuhandledningen med utgångspunkt i frågor som 

härstammar från intervjuguiden avsnitt 3.5, för att säkra studiens validitet. Validitet 

visar om studien mäter det som den avser att mäta (Bryman, 2013). I avsnitt 3.3 har 

vi motiverat varför vi har avgränsat oss till en av Sveriges storbanker. Det har gjort 

det lättare för oss att fokusera på kvalitativ information som är relevant för studien. 

Avgränsningen innebär således att bidraget av denna uppsats inte försöker 

generalisera andra fall än just detta.  
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3.8 Kritik mot metoden    

Det finns kritik mot att bygga nya studier på tidigare erfarenheter och teorier då de 

kan innehålla information hämtat med ett andra syften (Jacobsen, 2002, s 35). 

Studien har därför fokuserat på betydelsen av observationerna i verkligheten och inte 

tillåtit förväntningarna styra resultatet. 

 

Urvalet för informanterna har gjorts ändamålsenligt och utgår från kriterierna för 

spridning (Jacobsen, 2002, s 199). Kritiken mot detta är att det inte nödvändigtvis 

betyder att urvalet är representativt för hela populationen när informanterna 

representerar olika undergrupper (Jacobsen, 2002, s 199). Metoden har en nackdel 

då de personer som valts ut från undergrupperna kanske bara utgör en liten del av 

den grupp som utgör majoriteten. Trots att urvalet är ändamålsenligt och inte 

nödvändigtvis representerar majoriteten är det ett sätt att höja validiteten i 

undersökningen eftersom informanterna valts för att ge information om det som 

undersökningen förväntas mäta (Jacobsen, 2002, s 21). 

 

Intervjuerna som genomförts har spelats in, vilket också kan medföra vissa nackdelar 

beroende på informanterna som medverkat (Jacobsen, 2002, s 166). En del individer 

reagerar negativt på att bli inspelade på band, särskilt personer som inte är lika vana 

vid tekniska hjälpmedel. Informanterna har därför fått ge sitt godkännande till 

inspelning och även erbjudits att medverka utan inspelning. 

 

I studien har vi använt oss av källor som vi anser har hög trovärdighet, däribland 

tidigare forskningsansatser, årsberättelser och teoretiska upplysningar. Ett problem 

med datainsamling är att den data som vi använt oss av har samlats in i ett annat 

syfte. Genom att noggrant utläsa syftet i det datamaterial som vi har samlat in har vi 

gjort en bedömning av användningen av informationen för att bemöta detta problem.  
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4. Empiri 

I det empiriska avsnittet presenteras en sammanställning av studiens insamlade 

primärdata. Det empiriska materialet utgår från de egenskaper som undersökts och 

som antas ha en koppling till kundnöjdhet i bank.  

4.1 Empowerment inom banken 

Empirin är baserad på sex intervjuer på en svensk storbank. Samtliga informanterna 

tillhör samma kontor men innehar olika befattningar. Det studerade kontoret har 

under fjolåret tillsatt två nya chefer, vilket visar sig haft en påverkan på de anställdas 

attityd till och allmänna känsla kring empowerment.  

4.1.1 Arbetsplatsen 

Den allmänna uppfattningen på kontoret är att de anställda är mycket noggranna i sitt 

arbete. En av de anställda säger att “kunderna upplever att man har lagt ner tid när 

man visar att man verkligen bryr sig och tar jobbet seriöst”, vilket inger större 

förtroende hos kunden. En annan generell bild av kontoret är den höga motivationen 

att gå till jobbet. De anställda känner stolthet inför att representera företaget och 

betonar att det är en mycket rolig arbetsplats på grund av att de är ett bra team. 

Informanterna upplever att teamet är duktiga och snabba på att anamma nyheter och 

tänka utanför boxen. De vågar prova nya saker och är bra på att lösa problem i enhet 

med företagets mål. 

 

De anställda upplever ibland att de hindras i sitt vardagliga arbete på grund av 

förlegade digitala verktyg. Branschen utvecklas relativt långsamt och trots att banken 

ligger i framkant med digitala lösningar upplever anställda att detta påverkar 

empowerment negativt. Det är främst tydligt då nya avtal ska läggas upp till kunderna 

då anställda ibland kan känna sig begränsade i sitt handlingsutrymme. En anställd 

förklarar att de digitala lösningarna som införts skapar mer tid genom att de slipper 

gå till skrivaren då avtal kan läggas upp digitalt. Detta gör det lättare för de anställda 

att bestämma och påverka kundmötets innehåll, vilket enligt en anställd ökar känslan 

av makt i det egna arbetet.  
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De digitala verktygen har även en påverkan på kundhanteringen. En av de anställda 

menar att det handlar om tydlighet och transparens gällande förväntningar på vad 

kunderna förväntar av sin rådgivare. En annan av de anställda arbetar efter mottot 

“underpromise and over deliver” och genom att vara transparent med förväntningarna 

upplever den anställde att kunderna oftare blir nöjda. Ibland krävs det att kunderna 

behöver göra en del förberedande arbete innan ett möte och genom att guida dem till 

de digitala verktygen utbildas kunderna att använda de digitala kanalerna i banken 

även i framtiden. Detta är något som de anställda arbetar med genomgående då det 

enligt anställda upplevs att många av kunderna som de möter på kontor har stor 

“okunskap i digitala och tekniska hjälpmedel”.  

4.1.2 Rolltydlighet 

Det utvalda bankkontoret har anställda som generellt uppvisar kunskap om sin egen 

roll och vad som krävs av dem. En anställd betonar den öppna kommunikation som 

den lokala ledaren ger som en viktig faktor för att fullt förstå vad som förväntas i 

arbetet. Samtidigt nämner chefen oklarheter i mål där högre auktoriteter ofta 

förväntar sig “något mer” än vad målet sätts som, vilket ibland inger förvirring. 

Ledaren uppger att “det är svårt att veta vad det där lilla extra är, ibland önskar jag att 

jag hade ett bollplank bredvid mig hela tiden, någon som kunde säga om jag är på 

rätt spår”. Utöver det påstår även fler informanter att det egna arbetets påverkan på 

bankens mål i stort ibland kan vara svårt att se. En anställd beskrev sitt eget arbete 

som en “skrutt i rymden” då denne känner att bankens arbete i stort kan vara svårt att 

påverka. Trots vissa organisatoriska oklarheter uppvisar informanterna en förståelse 

för de problem som finns och flera ser oklarheterna som naturliga inom stora 

organisationer.   

4.1.3 Delaktighet i beslutsfattande 

Den ledare som deltagit i studien betonar i sin intervju vikten av att medarbetare 

känner sig delaktiga i det dagliga arbetet. För att öka delaktigheten arbetar ledaren 

för ett klimat där de anställda kan ha “högt till tak”, där såväl kritik som konstruktiva 

åsikter kan förmedlas inom kontoret. En av de anställda beskriver det höga taket som 

“något som har förbättrats efter det att det inte har varit så tidigare” och menar att 

klimatet har förändrats sedan den nya chefen tillsattes.  
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Uppfattningen av möjligheten att uttrycka sina åsikter har utökats på senare tid och 

har ett generellt stöd hos flera anställda, där många uttrycker glädje över att kunna 

kommunicera sina åsikter utan rädsla. Trots de positiva åsikterna om de senare 

förändringarna ansåg en anställd att organisationen i stort inte har lika stort utrymme 

för åsikter där den anställde även beskriver vissa rutiner som “heliga kor, som ingen 

vågar utmana”.  

 

Vidare finns det delade meningar om hur mål kan förändras eller diskuteras inom 

organisationen. Banken använder “hårda” årsmål som varje anställd, beroende på 

dennes arbetsroll, måste uppnå. De hårda målen anses som mycket svåra att 

förändra, till stor del beroende på hur generella dessa är för en specifik arbetsroll. En 

anställd anser att målen ibland kan vara orättvisa då de omfattar alla med samma 

arbetstitel, oavsett dennes lön eller tidigare erfarenhet. I kontrast till de hårda målen 

finns även “mjuka mål”, vilka till stor del bestäms på kontorsnivå av en chef i direkt 

kontakt med den anställde. Dessa mål kan därigenom påverkas i större utsträckning 

via kommunikation med sin närmsta chef. De mjuka målen beskrivs av de anställda 

som mer positiva då dessa är mer anpassningsbara och de själva känner högre grad 

av delaktighet i beslutsfattandet. De mjuka målen sätts genom 

målsättningsdiskussion mellan den anställde och den närmaste chefen på en 

individuell nivå.  

 

Under det senaste året har en förändring skett i den undersökta banken gällande 

målens utformning. Där mål tidigare ofta baserats på finansiella siffror är de idag 

främst styrda mot kundnöjdhet och andra icke-finansiella parametrar på lokal nivå. 

Flera anställda ser positivt på förändringen och hävdar att de nya målen underlättar 

det egna arbetet och sätter mer fokus på kunden. Fortsättningsvis känner många 

anställda som är i direkt kontakt med kunder att de själva enklare nu kan ansvara för 

att uppnå sina mål utan stress att behöva ha hårda sifferbaserade riktlinjer. Flera 

anställda uppger att den tidigare “pinnjakten” är borta och att man inte längre räknar 

antalet genomförda uppgifter. En anställd uttrycker lättnad över att “det är större 

fokus på kundens bästa nu när vi inte längre har mål om hur många pinnar vi har 

uppnått”. 
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4.1.4 Ledarskapsstil 

Föregående verksamhetsår tillsattes två nya chefer kontoret inom företag- och 

privatmarknad. Flera anställda betonar den nuvarande chefens vilja att delegera och 

ge förtroende som en positiv faktor i det dagliga arbetet. Chefen själv beskriver sin 

inställning som ledare: “jag tror också att arbetet är mycket roligare om man själv 

äger sin tid och själv får påverka och att man får vara med att fatta beslut”. Rent 

generellt beskriver en majoritet av informanterna kontoret som mycket positivt 

influerat av de lokala ledarnas ledarskapsstilar. Samtidigt känner vissa anställda att 

en stor del av deras egenmakt grundar sig just i den lokala ledarens arbete, men att 

organisationen i stort inte alltid arbetar för att ge anställda friheter. Ledaren uttrycker 

även vikten av att “utgå från individen” och betonar att mjuka värden är viktigt. “Utgå 

från människan, ge uppmuntran, feedback, att hjälpa varandra, se varandras olika 

egenskaper och lyfta dem” är något som betonas. Ledaren menar att det är viktigt att 

vara nära sina medarbetare och skapa en bra relation. Ibland kan det enligt ledaren 

räcka med ett mail, en fika, en liten aktivitet eller bara säga “vet du vad, jag klara mig 

inte utan dig, du är så himla fantastisk”. För att bilda en bra relation trycker ledaren 

på att kommunikationen är “a och o” för att bygga en kultur där det är okej att prata 

öppet med varandra och säga vad man tycker. 

 

De anställda upplever att känslan av att man inte kan styra sig själv beror just på vem 

man har som ledare. Det är viktigt att chefen visar ett ledarskap för att delegera, för 

att göra det möjligt för dig som individ att tänka utanför boxen, ta egna beslut, hitta på 

nytt och komma med lösningar på saker som ingen har frågat dig om. 

 

Chefen uppger att denne har 10-15 kunder som denne träffar och tycker att det är 

viktigt att göra det för att även ha en insyn i vad kunderna efterfrågar, vad de 

anställda medarbetarna gör varje dag och för att vara med i verksamheten. Chefen 

nämner sina största uppgifter som att “stötta, coacha, vägleda och rycka in när det 

behövs”. Chefen uppger att denne har en stor påverkan på hur målen ska nås då det 

inte finns något bestämt tillvägagångssätt. Eftersom kontoret tidigare har levererat 

bra har man regionledningens stöd i nya initiativ med stor beslutskraft på lokal nivå. 

Ledaren beskriver att “om man sköter sig så får man förtroende”, annars kliver man 

in från regionledningen och bestämmer.  



26 
 

Chefens ledarskapsstil utgår från proaktivitet då denne beskriver att det är vad 

kunderna vill ha för att uppleva bra service. Chefen betonar vikten av att “kontoret 

mäts på kundnöjdhet och därför är det viktigt med kundvård för att kunna leverera bra 

service”. 

4.1.5 Personalrekryteringsfördelar 

Möjligheten att utveckla sitt arbete i en riktning som den anställde vill betonas av flera 

informanter som positivt inom banken. Utöver att kunna utbilda sig som rådgivare 

inom såväl företag som privatmarknad beskriver flera informanter att möjligheten till 

mandat och eget ansvar är speciellt betydande för den personliga utvecklingen. En 

anställd beskriver samtidigt vikten av att själv vara driven och vilja fatta beslut som 

betydande för att lättare få förtroende från ledare. Den anställde benämner att 

kontoret i stort består av ambitiösa individer men att mindre drivna individer lätt kan 

bli skrämda av möjligheten att ta egna beslut. 

 

Inom kontoret finns en generell uppfattning att medarbetare själva kan styra i vilken 

riktning de vill ta sitt arbete. Möjligheten att kunna styra sin karriär kan exempelvis 

gälla att arbeta mer mot privat- eller företagskunder, vilket flera anställda beskriver 

som en stor förmån. En anställd berättar att denne efter möten med sin chef bestämt 

sig för att utbilda sig mot företag under ett års tid och beskriver det som att 

“utvecklingsmöjligheterna hos min arbetsgivare är en otroligt stor förmån för mig”. 

Detta ökar känslan av ansvar över sin egna karriär och i vilken riktning den kan gå. 

4.1.6 Decentralisering 

Utifrån intervjuerna framgår det att banken använder mandat för att dela upp 

beslutsfattande på lokal nivå. Med mandat menas att en individ eller en grupp 

individer får utökat ansvar inom olika områden som de kan utföra utan att kontakta en 

chef eller annan auktoritet. En anställd beskrev mandaten som mer “styrda av 

kompetens och förtroende än av hierarkisk nivå”. Genom att tilldelas individuella 

mandat anser den anställde att banken aktivt arbetar för att främja personlig 

utveckling, oavsett de befogenheter som arbetstiteln innefattar i sin grund.  
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Fortsättningsvis anser en annan anställd att möjligheten till mandat förenklar 

kundhanteringen då möjligheten att kunna referera till sina egna mandat och 

möjligheter till en kund ökar ens egen trovärdighet. 

 

En majoritet av undersökningens informanter beskriver banken som relativt 

decentraliserad. En anställd lyfter fram den nuvarande situationen på banken som 

decentraliserad på kontorsnivå eftersom de uppmanas att fatta egna beslut med stöd 

av närmaste chef på lokal nivå. Ledaren benämner även hela bankbranschens 

situation, med regleringar och rutiner, som naturligt centraliserad för att uppnå såväl 

statliga krav som krav från aktieägare och andra intressenter. Generellt beskrivs 

därigenom banken som organisatoriskt centraliserad, där viktiga beslut tas 

hierarkiskt, men samtidigt decentraliserad på kontorsnivå. 

 

  



28 
 

5. Analys & diskussion 

I detta avsnitt presenteras en analys av det empiriska materialet samt en diskussion 

med utgångspunkt i studiens analysmodell.  

5.1 Företagsledning 

Företagsledningen på organisatorisk nivå sätter de övergripande målen för hela 

organisationen, men bestämmer inte hur de ska uppnås. 

 

 

Figur 3. Analysområde 1. Företagsledningen och övergripande mål. 

 
I organisationen används “hårda” årsmål för varje anställd som är beroende av 

befattning och bestäms av företagsledningen. Banken använder också “mjuka” mål 

som till stor del bestäms på kontorsnivå av chefen i diskussion med den anställde. 

Organisationen har tidigare haft en mer styrd målsättning i form av finansiella 

siffermål. Idag har banken konverterat till mål som främst är styrda mot kundnöjdhet 

och andra icke-finansiella parametrar för att fokusera mer på kundens bästa och 

mindre på “pinnjakten”. 
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I det empiriska materialet uppger chefen att denne har en stor påverkan på hur de 

övergripande målen ska nås eftersom det inte finns ett bestämt tillvägagångssätt. Det 

framkommer således att organisationens styrningsmetod arbetar med stöd av 

synsättet i contingency theory genom att ge frihet till det lokala ledarskapet och låta 

det anpassas efter situationen (Morgan, 2007:42; Emmanuel et al. 1990). På så sätt 

kan den lokala chefen lättare uppnå en balans mellan interna behov och anpassning 

till organisationens mål. Eftersom det undersökta kontoret tidigare har levererat på 

hög nivå har man fått stort stöd från regionledningen i nya initiativ, vilket gör det 

lättare att anta ett tillvägagångssätt som är mer anpassat till det lokala kontorets 

ambition.  

 

På det lokala kontoret har det identifierats en viss decentralisering av beslutskraft när 

det gäller det interna arbetet, trots det uttrycker några av de anställda missnöje över 

att vissa rutiner anses svåra att förändra. Att vissa rutiner kan vara svåra att förändra 

har stöd i teorin från Luthans & Stewart (1997) då det kan ha koppling till faktorer i 

organisationens omgivning, såsom lagar och regler, som påverkar verksamheten 

övergripande och som ledningen saknar kontroll över. Den lokala ledaren benämner 

hela organisationens situation som starkt påverkad av de yttre faktorerna och att det 

är naturligt eftersom organisationen är stor och har många intressenter med olika 

krav. 
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5.2 Styrning 

5.2.1 Power-sharing 

Huq (2010) beskriver power-sharing som en central del i employee empowerment 

och motiverar vikten av att den ska vara rotad i organisationens alla delar. 

 

 

Figur 4. Analysområde 2. Styrning genom power-sharing. 

 

Enligt författaren krävs en enhetlig bild av vad power innebär på den enskilda 

arbetsplatsen för att förstå vad det innebär att få eller att ha power och vad det 

innebär att dela den med andra. Huq (2010) tar i teorin upp att det kan finnas ledare 

som inte vill dela power med andra för att de är rädda att tappa sin egen. I den 

undersökta bankens fall har ett byte av den lokala chefen lett till att anställda fått mer 

ansvar än tidigare och den lokala chefen är inte rädd att dela med sig av sin egen 

power till andra. Därmed kan ledarskapets vilja att dela power med andra anses som 

förbättrad på det lokala bankkontoret sedan den nya chefen tillsattes. I intervjuerna 

framgick det att power-sharing används i styrning för att främja egna beslut och att 

motivera innovativa lösningar hos de anställda. Den lokala chefen uppger att styrning 

genom att dela power leder till att de anställda känner sig mer involverade i det 

dagliga arbetet. 
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5.2.2 Participative decision-making 

Huq (2010) beskriver participative decision-making som en annan viktig egenskap för 

att öka empowerment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Analysområde 2. Styrning genom participative decision-making. 

 

Från intervjuerna framgår det att de anställda får vara med och påverka de “mjuka 

målen” som sätts på individnivå och som rör det dagliga arbetet. Det framgick även 

att de kan påverka beslut som gäller deras egna vardag på kontorsnivå. Detta är 

något som även chefen benämner som en viktig del då beslut kan fattas av den som 

har bäst kunskap inom området, en typ av resursallokering som även leder till 

effektivisering. 

 

De “hårda målen” sätts centralt för hela organisationen och de olika enheterna. Att de 

hårda målen inte går att påverka är inget som de anställda uttrycker någon oro eller 

frustration över eftersom deras känsla är att de kan vara med och påverka 

åtminstone på en lägre nivå. På så sätt har det stöd av teorin som menar på att så 

länge de anställda får vara med i någon form av beslutsfattande så bidrar det till 

högre empowerment.  
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Samtidigt uttrycker några anställda en viss frustration över organisatoriska rutiner 

som ansågs särskilt svåra att förändra. En anställd beskriver dessa som “heliga kor 

som ingen vågar utmana”, men trots det är en övergripande del av informanterna 

positiva till den utvalda bankens vilja att delegera ansvar i beslutsfattande till 

anställda. 

5.2.3 Devolution of responsibility 

Enligt Huq (2010) är devolution of responsibility i högsta grad nödvändigt för att öka 

empowerment hos de anställda. 

 

Figur 6. Analysområde 2. Styrning genom devolution of responsibility. 

 

Enligt författaren bidrar decentralisering av beslutsfattande samt tilldelning av ansvar 

till att hjälpa anställda på den lägre, operationella nivån, att bli mer självsäkra. De 

anställda nämner inget generellt om att det känns orättvist att bli tilldelad mer ansvar 

utan att få någonting mer för det, utan poängterar att det är en viktig faktor för att 

kunna styra arbetet i den riktning man vill och att äga sin tid. En anställd nämner 

dock att det ibland kan kännas orättvist att ha samma “hårda mål” som individer med 

mer erfarenhet och högre lön. Denne anser därför att målsättningen ibland kan 

kännas lite orättvis på grund av att man inte tar hänsyn till vilken erfarenhet man har.  
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I studiens empiri framgår det att flera medarbetare på bankens kontor ser möjligheten 

till personlig utveckling som något relativt unikt på arbetsplatsen. Därigenom kan 

paralleller dras till Södergren (1992) och personalrekryteringsfördelarna som 

decentralisering anses skapa. Således kan man anta att kontoret arbetar en del med 

att försöka flytta beslutsfattandet till lägre nivåer för att öka empowerment. 

 

Även Johnson (1992) menar att det är framgångsrikt för företag som vill öka 

kundnöjdheten att decentralisera beslutskraften och tillämpa så kallad bottom-up 

empowerment. De anställda kan således rapportera upp till sin närmsta chef i 

hierarkin och får känna mer ansvar. Precis som det framgår i intervjuerna känner sig 

de anställda mer handlingskraftiga och tillgängliga genom att besluts kan tas i direkt 

kontakt med kunder. Således har fördelarna med decentralisering och dess påverkan 

på empowerment stöd även av den forskning som Johnsson (1992) presenterat. 

5.2.4 People oriented leadership 

 

Figur 7. Analysområde 2. Styrning genom ledarship style. 

 

Typ av ledarskapsprofil är något som Huq (2010) beskriver som avgörande för om en 

organisation lyckas eller misslyckas. I intervjuerna framgår det att flera av de 

anställda beskriver att klimatet på kontoret beror på den chef som för närvarande 

finns där.  
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De anställda nämner att den lokala ledaren delegerar ansvar på arbetsplatsen och 

visar ett stort förtroende för medarbetarna. Teorin menar att detta är egenskaper som 

utmärker en ledare som jobbar mot att öka empowerment, vilket stödjer den 

styrningsmetod som den lokala chefen arbetar efter. Chefen själv uttrycker stor vikt i 

att utgå från individen och de anställdas behov.  Eftersom ledarskapet uppmuntrar 

delaktighet finns indikation på att demokratiskt people-oriented leadership tillämpas 

som enligt teorin väntas öka empowerment. 

5.3 Empowerment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Analysområde 3. Upplevd empowerment hos de anställda. 

 

Från intervjuerna har det framgått att de anställda upplever att de har stort inflytande 

och tillåts att ta ansvarsfulla beslut. Genom att de anställda tilldelas större inflytande 

över beslut i det vardagliga arbetet upplever de att det stärker deras empowerment. 

Att få vara med och påverka hur de “mjuka” målen bestäms uppfattas även som 

positivt för upplevd delaktighet hos den anställde. De anställda upplever 

tillfredsställelse över att kunna vara med och påverka sitt dagliga arbete även om det 

finns övergripande mål som de inte kan vara med och påverka. 
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De anställda upplever att deras lokala ledare arbetar för att utveckla individuell 

kompetens genom att låta dem vara delaktiga i målsättning och tillsammans skapa 

en gemensam kultur genom empowerment. De anställda upplever också att ledaren 

har stor effekt på den kultur som råder idag och att den har förändrats efter att den 

nya chefen tillsattes då klimatet har blivit mer öppet och teamkänslan upplevs som 

bättre. 

 

Vidare nämnde en anställd att uppfattningen av ökade befogenheter kunde variera 

beroende på de anställdas personlighetstyper. Vissa av de tillfrågade kunde se det 

som en möjlighet att utvecklas med större ansvar och befogenhet och andra upplever 

utökat ansvar som en större arbetsbörda. Den senare uppfattningen har stöd av 

kritikerna som menar att empowerment bidrar till ett mer intensivt arbete, att utökat 

ansvar också innebär mer arbete. Användning av empowerment som styrmedel i en 

organisations kan således ha olika effekter beroende på vilka de anställda är.  

 

De anställda upplever att de känner stort förtroende att fatta beslut och att det ökar 

empowerment. En anställd upplever att makt för ens egen roll kan vara lite orättvist 

fördelad eftersom de oavsett erfarenhet har samma målsättning. Flera av de 

tillfrågade upplever arbetsplatsen som attraktiv för att de får förtroende och ansvar av 

cheferna att ta de beslut som påverkar dem själva i verksamheten. Det framgår att 

man vågar ta mer initiativ och komma med nya innovativa förslag eftersom ansvaret 

för beslutsfattande har delegerats till den anställde som chefen anser har bäst 

kunskap om frågan.  

 

Med stöd av Huq (2010) syns indikationer på upplevd empowerment hos de anställda 

utifrån deras svar. De mest framstående egenskaperna av empowerment som 

nämns är möjligheten till att ta egna beslut och att själva kunna få auktoritet över sitt 

arbete i vardagen. Det finns även aspekter på power-sharing i form av möjlighet till 

större makt att både ta egna beslut och påverka dem. Vidare syns effekter på 

participative decision-making genom att de anställda på kontorsnivå kände sig 

möjliga till att influera beslut och förändringar. Utöver det syns även aspekter på 

devolution of responsibility då de anställda genom mandat upplever att de har 

autonomi samt att kontoret i stort har tydlig autonomi i sitt arbete gentemot 

organisationen i stort.  
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En av de mest nämnda faktorerna i egenskaper av empowerment var det lokala 

ledarskapet. De anställda upplever att den lokala chefens och dennes leadership 

style ger de anställda mer ansvar och känsla av tillhörighet och har egenskaper som 

anses främja empowerment.  
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6. Slutsats 

Studien har ämnat att undersöka om den lokala chefen på banken använder 

empowerment som styrningsmetod för att uppnå organisationens mål, samt 

presentera vad de anställda upplever att det bidrar till. Undersökningen visar att det 

finns indikationer på att den utvalda banken utifrån de fyra egenskaperna använder 

dem som styrmedel för att främja empowerment. Styrningen kan synas på både 

explicit och implicit nivå i form av exempelvis utökat ansvar eller i det lokala 

ledarskapet. För att analysera empowerment på ett strukturerat sätt användes 

analysmodellens uppbyggnad i de olika delarna och under styrning presenterades 

underkategorierna power-sharing, participative decision-making, devolution of 

responsibility och people oriented leadership.  

 

Undersökningen fann starka indikationer på att arbete för att öka empowerment har 

skett genom samtliga ovannämnda egenskaper på banken utifrån det valda 

teoretiska ramverket. De anställda uppger att banken lokalt arbetar med att öka 

empowerment och förväntningarna som grundats på tidigare forskning får därmed 

stöd av undersökningen som styrker de anställdas upplevelse. De anställda upplever 

generellt att effekterna med användning av empowerment i styrning som framhävts i 

det empiriska avsnittet bidrar till positiva effekter i det egna arbetet, som gör att de 

trivs bra hos sin arbetsgivare. Det har stöd från andra forskare som är positiva till 

användning av empowerment och som menar att det höjer kvaliteten i det vardagliga 

arbetet att få vara mer involverad i beslut för att främja kreativiteten.  

 

Samtidigt fann studien indikationer på att de anställda känner viss begränsning rent 

organisatoriskt då vissa anställda kände att deras inflytande var begränsat endast till 

kontorsnivå. Studien visar därför indikationer på att en del anställda känner missnöje 

med utökat ansvar och att detta leder till att anställda har svårt att se hur deras eget 

arbete påverkar organisationen i stort. Det bekräftar delvis kritikerna till 

empowerment som menar att skiftningen av ansvar till lägre nivåer också uppfattas 

som något jobbigt. De svaga indikationerna som studien funnit på att det finns 

anställda på kontoret som inte uppskattar empowerment i styrning har således stöd 

av kritikernas uppfattning av empowerment som styrmedel.  
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Resultatet tyder således på att trots att banken befinner sig i en reglerad bransch 

strävar de på lokal nivå mot att ge de anställda mer makt, låta dem vara delaktiga i 

beslutsfattande, delegera ansvar till lägre nivåer och tillämpar en ledarstil som ger 

utrymme för att främja empowerment.  

6.1 Praktiska implikationer 

Genom studiens gång har författarna skapat en förståelse för att verkligheten inte är 

lika avgränsad som i den akademiska teorin. Studiens uppgift är inte enbart att 

undersöka empowerment som styrningsmetod för att få en förståelse i praktiken. Den 

ska också kunna vara till hjälp för organisationer eller branscher att ta med sig 

värdefulla insikter. Studien bidrar till en förståelse för hur empowerment som begrepp 

och användning som teoretisk metod i styrning kan ha en betydelsefull mening i 

organisationer som vill främja egenskaper hos en anställd som väntas påverka 

kundnöjdhet. Studien belyser vikten av att låta de anställda vara med och påverka 

och känna sig delaktiga i sin egen vardag och att detta påverkas i högsta grad av den 

ledare som de anställda lyder under. 

 

Tidigare forskning har visat olika samband mellan egenskaper hos den anställde och 

kundnöjdhet, vilket gör att det inte verkar finnas ett konkret svar eller en konkret 

modell på hur empowerment leder till ökad kundnöjdhet. Den praktiska relevansen i 

denna studie visar hur tidigare teorier beskriver olika egenskaper som väntas öka 

empowerment och dessa har kombinerats i en modell för att undersöka om banken 

strävar mot att främja dessa egenskaper hos de anställda. De anställda upplever 

även att banken arbetar med att öka empowerment och således är det något som 

används både i teori och praktik. 

6.2 Förslag på framtida forskning 

Stor del av den forskning som finns tillgänglig inom området empowerment fokuserar 

på att undersöka om empowerment har en positiv effekt på kundnöjdhet. Den 

konstruktiva forskningen som motsätter sig detta är mycket bristfällig och man borde i 

framtida forskning försöka hålla ett mer kritiskt förhållningssätt till det. Studien hade 

inledningsvis en förväntning om att empowerment skulle vara relativt låg på grund av 

att banker befinner sig i en bransch som är starkt kontrollerad av lagar och regler och 
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att utrymmet för egna beslut skulle vara mycket litet. Författarna till denna uppsats 

har således fått en omvänd uppfattning och ställer sig frågan om det kan vara 

negativt att använda empowerment i branscher som inte är lika starkt reglerade av 

lagar och regler. Samtidigt har studien utförts på en organisation som är mycket stor 

och resultatet kanske hade varit ett annat om undersökningen utförts på en mindre 

organisation. Författarna har därmed formulerat två framtida forskningsfrågor som 

kan vara av intresse att undersöka fortsättningsvis. 

Framtida forskningsfrågor 

1. Har empowerment positiv effekt på anställda i branscher som inte är lika starkt 

reglerade av lagar, regler och föreskrifter? 

2. Kan hög empowerment hos anställda vara negativt för beslutskraften hos 

chefer och ledare i stora kontra små företag? 

 

Författarna till uppsatsen förväntade sig inte att få ett resultat som tyder på att 

banken strävar mot att öka empowerment hos de anställda. Av denna anledning kan 

det vara av intresse att i framtiden undersöka om man aktivt arbetar mer med 

empowerment i branscher som lyder under ett striktare regelverk kontra företag som 

inte omfattas av regelverk i samma utsträckning. Banker är stora organisationer och 

kanske hade resultatet blivit ett annat om man utfört samma studie på ett litet företag. 

Därför kan det kan också vara av intresse att undersöka om användning av 

empowerment i styrning skiljer sig mellan små och stora företag. 
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Bilaga 1 

Intervjuhandledning 

Inledning till intervjun  

Vi kommer att ställa ett antal frågor som är kopplade till egenskaper som kan antas 

påverka empowerment hos dig som anställd.  

 

Empowerment definieras av egenmakt, att du som anställd får inflytande över 

uppgifter och beslut gällande en egen vardag. Med decentralisering menas att 

beslutskraften flyttas nedåt i hierarkin och centralisering motsatsen, dvs. att beslut 

tas på högre nivå genom högre uppsatta chefer. Intervjuguiden punkt 3.5 visar hur 

samtliga begrepp tolkas i denna studie. 

 

Personlighet 

1. Beskriv kort vem du är och vad dina arbetsuppgifter är på företaget? 

2. Kan du beskriva ditt vardagliga arbete och din arbetsplats? 

3. Tycker du att det är roligt att gå till jobbet? Vilken är den viktigaste drivkraften 

bakom det? 

4. Hur trivs du på din arbetsplats? Vad är det som gör att det är si/så? 

5. När är du nöjd med din arbetsinsats? Ge ett exempel.  

6. Är du noggrann i ditt arbete? 

 

Decentralisering 

1. Upplever du att organisationen är decentraliserad eller centraliserad? I vilken 

aspekt? 

2. Används både finansiella och icke-finansiella mål i er styrning?  

Har du några exempel på dessa? Hur stor vikt läggs på de olika målen? 

3. Hur beroende upplever du att företagets enheter är av varandra? 

4. Använder organisationen budget som styrmedel? (Chefsfråga) 

5. Har du en egen budget som du kan styra över eller på något sätt influera? 

Skulle det (bristen/tillgången) förändra ditt arbete? 
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Upplevd empowerment 

1. Vet du själv vad som förväntas av ditt arbete? 

2. Är det tydligt för dig hur ditt egna arbete påverkar organisationens mål? 

3. Hur kommuniceras principer och målsättningar som ska följas av dig som 

anställd? Sker det någon målsättningsdiskussion mellan ledning och 

anställda? 

4. Ger du alltid 100%? Finns det något som hindrar dig från att ge 100%? 

5. Uppmuntras du till att ta egna beslut och ta ansvar över ditt arbete? 

6. Känner du att du kan påverka ditt eget arbete i en riktning du vill? 

7. Tycker du att du kan utmana om beslut och åsikter öppet? 

8. Uppmanas du att finna nya tillvägagångssätt i arbetet eller handlar mycket om 

att följa rutiner? 

9. Känner du att något specifikt hindrar dig från att känna makt över ditt egna 

arbete? 

  

Mätverktyg 

1. Prioriteras icke-finansiella mått inom utvärderingen av ditt arbete? 

2. Upplever du att dina kunder är nöjda? 

3. Vidtar du några särskilda åtgärder för att öka kundnöjdheten?  
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