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Sammanfattning 
 
Behovet för företag inom dagligvaruhandeln av att anpassa sig till en ökad förändringstakt är 
ett fenomen som inte studerats tidigare. Denna studie utgår därför ifrån generell 
managementlitteratur som behandlar förändring för att bilda en teoretisk referensram, som 
sedan används för att analysera situationen på ett företag inom dagligvaruhandeln. Studien har 
genomförts utifrån metoden för en fallstudie, då syftet har varit att ge en djupare beskrivning 
av situationen på ett undersökt företag. Frågeställningen har besvarats utifrån ett 
ledningsperspektiv och resultatet består av en lista med förslag på åtgärder som 
företagsledningen kan genomföra för att öka företagets förmåga att möta förändring.  
 
Den rådande situationen på marknaden som det undersökta företaget befinner sig på, ledde till 
följande problemformulering:  
 
Hur kan ett undersökt företag inom dagligvaruhandeln anpassa sig för att möta den ökande 
förändringstakten på marknaden?  
 
Genom att analysera resultatet från tre intervjuer med personer på olika nivåer i det 
undersökta företaget relativt den teoretiska referensramen, kan det konstateras att 
anpassningen som den studerade organisationen måste genomgå för att förbättra sin förmåga 
att möta förändring, inte kan sammanfattas i några få termer. Det handlar i stället om en rad 
små justeringar som måste genomföras successivt.  
 
Förslag till förändringar är bland annat att förskjuta ansvaret för att ta fram strategier, från 
företagsledningen till mellanchefer och butikschefer. Företagsledningen bör i stället fokusera 
på att utforma och kommunicera en stark vision, som leder företaget i förändringsarbetet. 
Mellanchefsrollen, i nivån mellan företagsledning och butikschefer, har identifierats som en 
felande länk, som hindrar en effektiv förändringsprocess. Studier med större urval bör 
genomföras för att bättre kartlägga mellanchefens betydelse för genomförandet av förändring 
i företag inom dagligvaruhandeln.  
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1. Inledning 
 
Den ökade globaliseringen leder till en ökad förändringshastighet på alla marknader. Nya 
konkurrenssituationer ställer krav på ledare och organisationer och många branscher har 
genomgått stora omvälvningar under de senaste tjugo åren. En bransch som dock klarat sig 
relativt lindrigt undan fram till i början av det nya seklet är dagligvaruhandeln, där framför 
allt aktörer verksamma i Norrland har kunnat och fortfarande kan ta ut överpriser på relativt 
skyddade marknader. Denna verklighet håller på att förändras och marknadsaktörerna måste 
anpassa sig efter nya spelregler. Denna förändringsprocess framgång eller misslyckande kan 
komma att bli avgörande för ett företags överlevnad.  
 

1.1 Situationen på marknaden 
 
Marknaden för dagligvaror i Sverige har historiskt sett dominerats av konsumentförbundet KF 
och de fria handlarna i ICA. Den enda organiserade konkurrens som funnits mot dessa jättar 
har varit Axfood och Bergendahls. Även om snabba förändringar ibland skett på lokal nivå, 
har marknaden varit relativt stagnerad.1 Det som hänt på senare år är att internationella aktörer 
gjort entré på den svenska marknaden, samtidigt som ICA och KF har strukturerats om för att 
möta detta hot. I ICAs fall skedde detta genom att den holländska dagligvarujätten Ahold gick 
in som delägare och för KF handlande det om ett samarbete mellan de nordiska 
konsumentföreningarna. Även om det skedde på olika sätt har dessa omstruktureringar samma 
syfte; effektivisering genom stordriftsfördelar. Det är inte bara ägarstrukturer och 
marknadssituationen som förändras. Modern teknik har förändrat arbetet i butik avsevärt och 
utvecklingen på detta område har långt ifrån stagnerat. Vad man generellt kan säga om 
utvecklingen inom dagligvaruhandeln är att förändringstakten ständigt ökar och inget tyder på 
avmattning i hastighetsökningen.2 
 
Konkurrensen inom dagligvaruhandeln handlar inte längre bara om att sälja varor till ett lågt 
pris, eftersom kunderna tar detta förgivet. För att vara framgångsrik på dagens marknad gäller 
det dessutom att sälja rätt vara - att erbjuda det kunden vill ha.3 Den som misslyckas med 
detta uppdrag får det svårt att överleva.4 Alla nivåer i ett företag arbetar strategiskt för att 
klara denna utmaning, något som kommer att kräva ett ”nerifrån och upp”-perspektiv på 
ledarskap.5 
 
Situationen för ledarna inom dagligvaruhandeln präglas av otydlighet. Hårdare konkurrens, 
prissänkningar och rationaliseringar är förutsättningar som dessa individer måste klara av att 
hantera.6 Detta, tillsammans med det faktum att såväl företagskonstalationerna som enheterna 
i branschen blir allt större7 leder till att det krävs hög kompetens för att klara av 
ledarskapsutmaningen inom dagligvaruhandeln.8 

                                                 
1 Adolfsson, Petra, Bragd, AnnICA, Holmberg, Ulrika, Wolff, Rolf (1996) ”Handla kreativt: Handelns utmaningar – en introduktion”. 
Gothenburg Reasearch Institute, Göteborg. 
2 Bergström, Fredrik (2003) ”Handeln är där kunderna är”. Handelns Utredningsinstitut, Stockholm 
3 Adolfsson, P. 1996 
4 Bergström, F. 2003 
5 Adolfsson, P. 1996 
6 Adolfsson, P. 1996, s. 20 
7 Thomasson, Kaj, Bergström, Fredrik (2002) ”Karriär i handeln? – En dynamisk analys av handelssektorns arbetsmarknad”. Handelns 
Utredningsinstitut, Stockholm 
8 Bergström, F. 2003 
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1.1.1 Företagsledningens roll  
 
Var finns då roten till de ledarskapsrelaterade problem som uppkommer på marknader med 
hög förändringstakt? Eftersom alla viktiga beslut gällande förändringsprocesser i en 
organisation fattas av VD och dennes ledningsgrupp menar Meyer med flera9 att 
företagsledningens agerande är avgörande för ett företags hantering av ökad förändringstakt. 
Av detta kan vi dra slutsatsen att företagsledningens tankar och handlande kan vara ett sätt att 
mäta ett företags förmåga att möta förändring.  
 

1.1.2 Motsägelser inom dagligvaruhandeln 
 
Om det är företagsledningen som spelar en central roll i förändringsarbete, agerar då ledarna 
inom dagligvaruhandeln som man borde idag? Något som är tydligt är att det finns två klara 
motsägelser mellan den rådande situationen på marknaden och hur marknadens aktörer agerar 
i dagsläget.  
 
För att på bästa sätt ta vara på kundernas önskemål och därmed få till stånd en tillfredställande 
sortimentsstyrning bör företag inom dagligvaruhandeln ställa om sina organisationer så att 
strategiska beslut tas så nära kunden som möjligt.10 Trots detta visar citatet nedan på att det 
finns en tydlig trend att allt större del av sortimentsstyrningen sker centralt. ”Beslut om hur 
den enskilda skall marknadsföras har förskjutits från butiksföretaget till en central funktion i 
blocket”. 11   
 
Utvecklingen på marknaden gör att det krävs allt högre kompetens av ledare inom 
dagligvaruhandeln. Problemet för marknadens aktörer är att det låga löneläget gör att det i 
dagsläget är svårt att rekrytera ledare över huvud taget. Det är dessutom så att ”…andelen 
eftergymnasialt utbildade som lämnar detaljhandeln för arbete i andra sektorer är hög”. 12 
 

1.1.3 Sammanfattning 
 
Utifrån denna bakgrund kan situationen för aktörerna på marknaden för dagligvaror 
sammanfattas i dessa punkter:  
 

- Marknaden förändras allt snabbare 
- Krav på strategiska beslut nära kunden för framgångsrik sortimentsstyrning 
- Större enheter och större organisation kräver hög ledarskapskompetens 
- Företagsledningen spelar en avgörande roll för ett företags förmåga att möta 

förändring 
- Det finns tecken på dissonans mellan den rådande situationen på marknaden och hur 

marknadens aktörer agerar 
 

                                                 
9 Meyer, Dale G. Entrepreneurship as strategy (Thousand Oaks: Sage, 2000), 102. 
10 Adolfsson, 1996 
11 Eliasson, Jan, Hagström, Carl-Johan (2002) ”Dagligvaruhandeln – struktur, ägarform och relation till leverantörer”. Konsumentverket, 
Ödeshög 
12 Thomasson, 2002  
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1.1.4 Ett företag inom dagligvaruhandeln 
 
Ett av de företag som verkar på ovan beskrivna marknad har på förfrågan gått med på att delta 
i en studie som undersöker hur ledarskapet i deras organisation kan förändras, för att på ett 
bättre sätt möta den ökande förändringstakten på marknaden.  
 
1.2 Problem 
 
Hur kan ett undersökt företag inom dagligvaruhandeln anpassa sig för att möta den 
ökande förändringstakten på marknaden?  
 

1.3 Syfte 
 
Genom att jämföra teorier ur generell managementlitteratur med den rådande situationen i det 
undersökta företaget ska jag komma med förslag på förändringar som kan genomföras för att 
förbättra organisationens förmåga att möta den ökade förändringstakten på marknaden.  
 

1.3.1 Delsyften 
 

- Vilka begrepp och modeller från den generella managementlitteraturen kan appliceras 
på den svenska dagligvaruhandeln? 

- Hur ser marknadssituationen och ledarskapsutövningen ut idag på det undersökta 
företaget?  

- Vilka likheter och skillnader kan identifieras vid en jämförelse mellan den rådande 
situationen i det undersökta företaget och applicerbara teoretiska modeller och 
begrepp?  

 

1.4 Avgränsningar 
 
Denna uppsats skrivs ur ett ledarskapsperspektiv. Det innebär att jag fokuserar på frågor som 
direkt eller indirekt relaterar till ledarskap i den undersökta organisationen. Ramfaktorer i 
sammanhanget, såsom teknik och marknadssituation, undersöks inte i sin egen rätt. De 
studeras i stället utifrån vilken inverkan de har på ledarnas situation och agerande.  
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2. Metodologi 
 
Detta arbete inleds med en litteraturgenomläsning för att identifiera centrala begrepp och 
modeller inom managementlitteraturen, som kan relateras till den rådande situationen på 
marknaden för dagligvaror i Sverige. Dessa teorier jämförs och kompletteras sedan med hjälp 
av förstahandsinformation från ledare i den undersökta organisationen.  
 

2.1 Författarens relation till undersökt företag 
 
Denna uppsats är framtagen med hjälp av access till nyckelpersoner inom en organisation på 
marknaden för dagligvaror. Access definierar jag inte som möjligheten att komma i kontakt 
med nyckelpersoner i det undersökta företaget. Jag menar i stället att det faktum att jag varit 
anställd i organisationen gör att intervjupersonerna öppnar upp sig, på ett sätt som de inte 
skulle göra för en forskare utan tidigare anknytning till företaget. Mina erfarenheter från 
arbetet i organisationen gör också att jag känner till inofficiella ledningsstrukturer och kan 
därmed välja att intervjua personer som jag anser kan ge mig mest information i de frågor 
som jag anser vara intressant för studien.   
 
Min relation till det undersökta företaget gör att jag inte kan studera organisationen objektivt. 
Jag anser inte att det påverkar mina möjligheter att komma till användbara slutsatser vad 
gäller förändringar som bör genomföras i företaget. Bristen på objektivitet får däremot till 
följd att mina möjligheter att lyfta det material jag får fram ur den givna kontexten och 
applicera den på andra fall blir ytterst begränsad.  
 
Även om arbetet inte görs på en förfrågan från företaget finns ett medgivande till att delta i 
arbetet. För att uppnå ett så stort mått av vetenskaplig frihet som möjligt, utan att för den skull 
skada det undersökta företaget genom att sprida verksamhetskritisk information, har jag valt 
att inte använda mig av företagets namn i uppsatsen. Jag namnger inte heller de respondenter 
jag intervjuat på företaget. Detta val har skett på eget initiativ, utan inblandning från det 
undersökta företaget. Tack vare denna åtgärd har det varit möjligt att delge läsaren all 
information som framkommit under mina intervjuer.  
 
Trots valet att anonymisera det undersökta företaget ska läsaren vara medveten om att jag 
under en längre period varit anställd på detta företag. Även om anställningen har upphört, kan 
min nära relation till undersökningsobjektet ha påverkat min inställning på så sätt att fakta 
framställs i positivare dager än vad som egentligen är fallet.  
 
Svagheten gällande distans till undersökningsobjektet till trots tycker jag ändå att 
genomförandet av uppsatsarbetet är befogat. Detta eftersom min unika access gör att 
information som annars aldrig hade kommit fram nu kan granskas på vetenskaplig grund. 
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2.2 Förförståelse 
 
Eftersom min studie riktar in sig på de två kategorierna dagligvaruhandel och ledarskap ska 
jag nedan redogöra för min förförståelse inom dessa områden. Jag ska även beskriva hur de 
kunskaper och värderingar jag bär med mig inför uppsatsarbetet skulle kunna påverka 
resultatet. 
 

2.2.1 Dagligvaruhandeln 
 
Den kunskap jag har om handel med dagligvaror har jag fått genom ferie-, helg- och 
heltidsarbete i livsmedelsbutik i Umeåområdet under perioden 1998-2005. Utöver 
arbetsspecifika kunskaper som inte kan relateras till denna studie har jag fått uppleva den 
förändring som skett inom handeln under de senaste sju åren. Dessa förändringar har på 
butiksgolvet i första hand inneburit personalnedskärningar och därmed ett högre arbetstempo. 
Min uppfattning är att min erfarenhet av att arbeta inom dagligvaruhandeln kommer att göra 
det lättare för mig att sätta mig in i skrifter som beskriver branschen. Erfarenheten kan dock 
vara till nackdel när denna information ska analyseras. Detta eftersom mina egna erfarenheter 
är begränsade till butiker i ett begränsat geografiskt område. Eftersom mina erfarenheter på 
intet sätt är generaliserbara på branschen som helhet kommer jag i den mån jag kan bortse 
från dessa i de analytiska delarna av mitt arbete.  

2.2.2 Ledarskap 
 
Jag har tidigare läst 10 högskolepoäng management, med inriktning på entreprenöriellt 
ledarskap. Den påverkan mina tidigare studier i ämnet kan ha, tror jag i första hand kan röra 
valet av källmaterial vid min litteraturgenomgång. Risken finns att jag lägger för stor vikt vid 
den kurslitteratur jag tidigare använt, i jämförelse med annan litteratur. Eftersom jag är 
medveten om detta potentiella problem kommer jag att anstränga mig för att så inte blir fallet.  

2.3.3 Ledarskap inom dagligvaruhandeln 
 
Efter att själv ha arbetat som butikschef samt arbetat under sex olika butikschefer har jag en 
klar uppfattning om vad som krävs för att en butikschef ska vara framgångsrik. Detta handlar 
först och främst om att det krävs vissa regler för ordningen på en butik som måste följas samt 
att personalen alltid bör involveras i större beslut på butik. Det finns en risk att mina egna 
uppfattningar kan skina igenom när butikschefens roll behandlas. Genom att vara tydlig med 
att redogöra vad som är mina egna åsikter och vad som är resultat av andras studier på 
området vill jag ge läsaren en god möjlighet att kunna ta hänsyn till detta. 
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2.3 Kunskapsteoretiskt ställningstagande 
 
Innan studien inleds ska jag redovisa vilka kunskapsteoretiska och ontologiska 
ställningstagande som ligger till grund för utformningen av min undersökning.  
 

2.3.1 Kunskapsteori 
 
Den studie jag ska företa har sitt fokus på ledarskap. Enligt min uppfattning är ledarskap inte 
ett fenomen som kan studeras objektivt, utan är i grunden baserat på interaktion människor 
emellan. Enligt mitt sätt att se det kan man inte förstå och analysera ledarskap utan att förstå 
mänskligt beteende. Jag kan då per definition anses ha en tolkande kunskapssyn.13 Det faktum 
att jag tror att den sociala verkligheten inte kan studeras med naturvetenskapliga metoder 
påverkar i sin tur mitt ontologiska synsätt. 

2.3.2 Ontologiskt synsätt 
 
Då jag menar att ledarskap sker i interaktion mellan människor och därmed inte är ett 
beständigt fenomen kan jag heller inte studera ledarskap utan att ta hänsyn till de sociala 
aktörernas betydelse för ledarskapets utformning. Det samma gäller eventuella diskussioner 
rörande företagskultur. Mitt ontologiska synsätt kan därmed benämnas som 
konstruktionistiskt.14  
 

2.4 Undersökningsdesign 

2.4.1 Val av teori 
 
När insamlingen av primärdata är avslutad går jag vidare med att samla in data om det 
aktuella företaget. Tillgång till information är nyckeln till studiens utformning.  

2.4.2 Fallstudie 
 
Definitionen av en fallstudie är inte oproblematisk. Detta eftersom den i utformningen ligger 
nära studier av tvärsnittsdesign.15 Det är nuläget i det undersökta företaget som är föremål för 
min studie. Målsättningen är att beskriva den rådande situationen och komma med förslag till 
förändringar. Enligt Bryman är forskarens målsättning i en fallstudie att ”på ett ingående sätt 
belysa detta fall.”16 Utifrån Brymans definition sluter jag mig till att det är en fallstudie jag 
ska utföra. En fallstudie kan bestå av såväl kvalitativa som kvantitativa delar.17 Med grund i 
mitt kunskapsteoretiska ställningstagande kommer jag att använda mig av en uteslutande 
kvalitativ ansats vid insamlingen av primärdata. Undersökningens fokus på ett fall och 
möjligheten att samla in ett så rikt material som möjligt om detta företag får konsekvenser för 
studiens sanningskriterier och urvalsprocess.  

                                                 
13 Byman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö: Liber Ekonomi, 2001), 25. 
14 Bryman, A. (2001), 33. 
15 Bryman, A. (2001), 65. 
16 Bryman, A. (2001), 66. 
17 Bryman, A. (2001), 66. 
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2.4.3 Sanningskriterier 
 
Då min undersökning baseras på ett enda fall får traditionella sanningskriterier såsom 
reliabilitet, replikerbarhet och validitet stå tillbaka, till fördel för möjligheten att sammanställa 
information som annars inte skulle vara tillgänglig för vetenskapliga studier.18 Det 
vetenskapliga målet blir således inte att generalisera studiens resultat på situationen för alla 
företag på marknaden. Det blir i stället att belysa situationen i detta fall på ett sätt som gör att 
inhämtad information kan ligga till grund för fortsatta studier på området med användning av 
andra undersökningsmetoder. Det finns dock vissa kriterier som kan användas även för att 
bedöma en fallstudie 
 
Tillämplighet: 
För att intervjupersoner som deltar i en studie ska delge sina kunskaper och åsikter till 
frågeställaren är det viktigt att det hos svarspersonen finns ett engagemang i det berörda 
ämnet och en känsla av att de studerade frågorna är viktiga.19 Detta faktum har påverkat 
urvalet, som beskrivs senare i detta kapitel på så sätt att engagemang i ledarskapsfrågor var ett 
av urvalskriterierna.  
 
Rimlighet:  
Eftersom en kvalitativ studie bygger på information från ett antal intervjupersoner är det 
viktigt att intervjusvaren stämmer överens med verkligheten. Även om det inte går att 
säkerställa att allt som respondenterna säger överensstämmer med deras handlande kan jag 
som undersökningsledare bearbeta insamlat material och försöka identifiera motsägelser som 
kan tyda på dissonans mellan insamlad data och verkligt förhållande.20 I empirikapitlet visar 
en jämförelse av intervjupersonernas svar att det finns motsägelser. Dessa dissonanser 
diskuteras under rubriken Källkritik.  
 
Noggrannhet: 
Eftersom resultatet av en kvalitativ studie till stor del bygger på forskarens egna slutsatser är 
det viktigt för studiens trovärdighet att författarens redogör för sina vägval.21 Av denna orsak 
gör jag mitt bästa för att genomgående vara tydlig med att motivera mina resonemang och 
tolkningar.  

2.4.4 Överförbarhet 
 
Även om överförbarhet inte är ett uttalat fokus för studien kan resultatet tänkas vara relevant 
för andra organisationer än den undersökta. Generellt skulle de rekommendationer som ges i 
arbetets slutsatser kunna appliceras på andra organisationer som står inför en ökande 
förändringstakt på marknaden. Mer specifikt anser jag att frågan om mellanchefernas 
betydelse för förändringsarbetet inom dagligvaruhandeln är något som bör uppmärksammas 
av andra företag i branschen. Eftersom frågan visar sig ha stor betydelse för företaget som 
undersöks i denna studie finns möjligheten att så är fallet även i andra liknande 
organisationer.  
 

                                                 
18 Bryman, A. (2001), 67. 
19 Tebelius, Ulla. och Patel, Runa. Grundbok i forskningsmetodik: kvalitativt och kvantitativt (Lund: 
Studentlitteratur, 1987), 77. 
20 Tebelius, U. m.fl. (1987): 78. 
21 Tebelius, U. m.fl. (1987): 81. 
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2.4.5 Urval 
 
Urvalet av respondenter till genomförda intervjuer bygger på en önskan om att samla in ett 
empiriskt material som täcker ledarskapet i hela organisationen. Utifrån min erfarenhet från 
företaget har jag identifierat tre ledningsnivåer: strategisk ledning, mellanchefsnivå och 
butikschefsnivå. Jag valde ut en person från varje nivå.  
 
På butikschefsnivå valde jag en chef på en butik i vad som kan definieras som en medelstor 
butik. Detta butikssegment består av butiker med 50-110 miljoner i årsomsättning och är det 
segment inom företaget som visar bäst utveckling. Personen valdes utifrån dennes 
engagemang i ledarskapsfrågor och min förhoppning är att personen i fråga, som arbetet 
benämns som A, ska kunna besvara mina frågeställningar gällande ledarskap i butik på ett 
utförligt sätt.  
 
Vidare valde jag en gruppledare på mellanchefsnivå. Denna gruppledare har ett övergripande 
ansvar för alla mellanchefer, men utför även själv samma arbetsuppgifter som sina 
underställda. Min förhoppning är att personen i fråga, som i arbetet benämns B, ska ha kunna 
svara på frågor med en kombination av insikt i och distans till mellanchefsrollen.  
 
På strategisk nivå valde jag att intervjua företagets VD. Detta eftersom jag anser att denna 
person, som benämns C i arbetet, på bästa sätt kan svara på mina frågor gällande företagets 
strategiska ledning.  
 

2.4.6 Intervjuerna 
 
Kvalitativa intervjuer kan karaktäriseras av en öppen struktur. Man använder sig inte av listor 
med detaljerade frågor. Man utgår i stället från en samling teman, även benämnda som 
frågeområden, som man utgår ifrån när sitter i intervjusituationen.22 Inför intervjuerna 
identifierade jag viktiga frågeområden utifrån insamlad sekundärdata. De frågor jag ställde 
utformades sedan med hjälp av mina frågeområden, i kombination med följdfrågor på 
respondentens svar.  
 
Innan intervjuerna genomförs har jag ett övervägande att göra gällande hur dokumentationen 
ska utföras. Enligt den litteratur jag konsulterat i denna fråga råder det enighet om såväl 
fördelar som nackdelar med att använda bandspelare. Fördelarna är att jag som frågeställare 
kan fokusera på att formulera och ställa frågor.23 Nackdelen är att många respondenter blir 
hämmade av inspelningsapparatur.24 Jag drar slutsatsen att det inte finns några absoluta regler 
gällande dokumentation och anpassar därför metoden till varje enskilt intervjutillfälle.  
 
Intervjun med C ägde rum på dennes kontor under en timme. Intervjupersonen var mycket 
öppenhjärtig och kom med utförliga svar. Respondenten kom med långa svar och möjligheten 
till följdfrågor var begränsad. Intervjun styrdes därmed i viss mån av intervjupersonen. 
Intervjun dokumenterades med hjälp av bandspelare och transkriberades sedan.  
 

                                                 
22 Trost, Jan. Kvalitativa intervjuer (Lund: Studentlitteratur, 1993), 47. 
23 Trost, J. (1993), 50. 
24 Trost, J. (1993), 51. 
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Jag mötte B på dennes kontor och jag hade en timme till mitt förfogande för intervjun. 
Intervjun bandades, men inspelningskvalitet var försämrad på grund av ett långt avstånd 
mellan respondent och mick. Transkriberingen av samtalet skedde direkt efter intervjun och 
jag fyllde då i de luckor som uppstod på grund av inspelningsproblemen med hjälp av mina 
stödanteckningar.  
 
Intervjun med A skedde under en restauranglunch. Tillfället var mindre formellt och de yttre 
förutsättningarna var inte ideala för ljudupptagning. Detta eftersom jag bedömde att ljud från 
omgivningen skulle göra det svårt att transkribera eventuellt inspelat material. Jag valde 
därför att använda mig av stödanteckningar under intervjun. Direkt efter genomförd intervju 
skrev jag ner en utförligare sammanfattning av respondentens svar, med hjälp av 
stödanteckningarna. 

2.4.7 Analysen 
 
Det finns ingen fast uppsättning av regler att utgå ifrån vid analys av kvalitativ data. Det är i 
stället upp till varje enskild undersökningsledare hur denne vill utforma analysen för att på 
bästa sätt uppfylla studiens syfte.25 För att sammanställa materialet från såväl primär- som 
sekundärkällor på ett överskådligt sätt valde jag att strukturera informationen i olika 
kategorier. Syfte med struktureringsarbetet var att få en överskådlig bild av materialet från de 
två olika typerna av källor, som sedan kunde ligga till grund för en jämförande analys. 
Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka en specifik organisation fick informationen 
som framkom i intervjuerna med de tre respondenterna ligga till grund för kategoriseringen. 
Genom att organisera respondenternas svar baserat på ämnesområden kunde jag skönja ett 
antal rubriker som intervjumaterialet kunde kategoriseras under. Dessa rubriker är: 
marknadsstrategier, konkurrensmedel, ledarskap i förändring, företagsledningens roll, 
butikschefens roll, mellanchefens roll, kommunikation och företagskulturen. Nästa steg i 
analysprocessen var att kategorisera teoretiskt och empiriskt material under dessa rubriker. 
Kategoriseringen resulterade i ett diagram som visar rekommendationer ur använd litteratur 
och nuläge i det undersökta företaget sida vid sida, uppdelat på varje kategori. Analysen 
utfördes sedan genom att jämföra organisationens nuläge med det teoretiska underlaget.  
 

2.5 Källkritik 

2.5.1 Primärdata 
Vi kan inte sluta oss till att allt som sägs i en intervju är med sanningen överensstämmande. 
För att säkerställa att det material man samlat in från primärkällor stämmer överens med 
verkligheten måste man jämföra vad respondenten säger med vad den gör.26 Min enda 
möjlighet att validera respondenternas svar är att jämföra dem med varandra. Utifrån en sådan 
jämförelse kan vi dra slutsatsen att respondent B och C, som sitter på centrala poster i 
företaget, har en annan bild av verkligheten än A, som är anställd på butik. Jag tolkar inte 
skillnaden i respondenternas svar som att de farit med osanning under intervjuerna, utan 
snarare att de har olika syn på verkligheten i organisationen. Med utgångspunkt i min 
uppfattning att ledarskap inte kan studeras oberoende av sin sociala kontext tolkade jag 
skillnaderna och likheterna i respondenternas svar, för att bilda mig en egen uppfattning om 

                                                 
25 Trost, J. (1993), 117. 
26 Repstad, Pål. Närhet och distand–Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap (Lund: Studentlitteratur, 1993), 83. 
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situationen i organisationen. Läsaren bör ha detta resonemang i åtanke och själva göra en 
bedömning av huruvida mina tolkningar är relevanta eller ej.  

2.5.2 Sekundärdata 
 
Insamlad sekundärdata har hämtats från vetenskapliga artiklar och tryckta verk. All 
information i teorikapitlet kommer från källor tryckta sedan 2000, för att säkerställa att 
materialet är aktuellt. Undantaget är ”Leading change: Why transformation efforts fail av 
John Kotter.27 Denna artikel används i undervisning på ämnet förändring och jag anser att det 
är relevant för studien, åldern till trots. Alla vetenskapliga artiklar är funna genom sökningar 
med parametern ”peer reviewed”. Jag anser att detta är ett bra sätt att kvalitetssäkra artiklarna 
på.  
 
De tryckta källorna ”Handeln är där kunderna är”28 och ”Karriär i handeln? – En dynamisk 
analys av handelssektorns arbetsmarknad”29 är framtagna av Handelns Utredningsinstitut, 
HUI. HUI ägs av handeln och det kan tänkas att de fakta som presenteras i dessa skrifter är 
utformade för att vara till handelns fördel. Motsatt förhållande kan gälla för 
”Dagligvaruhandeln – struktur, ägarform och relation till leverantörer”.30 Denna skrift är 
framtagen av Konsumentverket, som har till uppgift att kritiskt granska handeln. 
Konsumentverkets förhållningssätt till handeln kan göra att deras skrift beskriver den rådande 
situationen på ett sätt som övervägande fokuserar på nackdelar. Jag tror inte att informationen 
från dessa källor minskar denna uppsats trovärdighet. Problembakgrunden, som är det kapitel 
i vilka dessa källor används, bygger på dessa två skrifter gemensamt, men även på andra 
källor. De har vägts samman på ett sätt som gör att vi får en nyanserad bild av nuläget.  

                                                 
27 Kotter, John P. ”Leading change: Why transformation efforts fail. Harvard Business Review nr 2 (1995) 
28 Bergström, F. (2003) 
29 Thomasson, K. m. fl. (2002)  
30 Eliasson, J. m. fl. (2002) 
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3. Teori 
 
Med utgångspunkt från min problemformulering har jag gått igenom managementlitteraturen 
på jakt efter begrepp och modeller som kan appliceras på den svenska dagligvaruhandeln. 
Mitt mål har inte varit att hitta all kunskap som på ett eller annat sätt kan relateras till denna 
bransch. Jag har snarare haft som fokus att identifiera stoff som specifikt kan relateras till de 
förutsättningar för vilka jag redogör i problembakgrunden.  
 
Syftet med detta avsnitt är att hitta normer för hur ledarskap bör utövas inom 
dagligvaruhandeln. Dessa normer kommer att utgöra det teoretiska ramverk efter vilket jag 
sedan tar min utgångspunkt vid skapandet av en intervjumall. Det är också mot detta ramverk 
som den rådande situationen på det undersökta företaget kommer att jämföras och analyseras. 
 
Eftersom det inte sedan tidigare finns studier på hur ledarskap bör utövas inom 
dagligvaruhandeln blir min första uppgift att hitta teorier för liknande marknader som sedan 
kan appliceras på det fält jag vill studera.  

 

3.1 Dagligvaruhandeln och det nya affärslandskapet 
 
På senare tid har olika vetenskapliga verk försökt sammanfatta de tidigare utspridda 
forskningsresultat som visat på marknadsförändringar. Författarna väljer ofta, som i Richard 
Normanns ”När kartan förändrar affärslandskapet”31, att referera till marknaden med termen 
landskap. Det nya affärslandskapet besitter följande karaktäristika: 
 
 

• Inga rapporter om konkurrenternas agerande; Strategisk obalans 
• Många motståndare; Hyperkonkurrens på marknaden 
• Förändrade förutsättningar; Marknadsgränser blir otydliga 
• Förändrade regler; Ökad fokus på innovation och ständigt lärande 
• Extrem fokus på pris, kvalitet och kundtillfredställelse 32 

 
Det landskap som här målas upp kan direkt relateras till den marknadssituation som tidigare 
beskrivits för dagligvaruhandeln. Parallellerna handlar i vissa fall om förändringar på 
marknaden för dagligvaror som går mot situationen i det nya affärslandskapet. I andra fall är 
situationen på den undersökta marknaden redan densamma som i det nya affärslandskapet.  
 
Eftersom det finns paralleller mellan det nya affärslandskapet som beskrivs i befintlig 
litteratur och den rådande situationen för det undersökta företaget, drar jag slutsatsen att 
managementteorier som behandlar ledarskap i det nya affärslandskapet även kan appliceras på 
den marknad jag studerar. För att hitta de managementnormer jag söker letar jag nu efter 
normer som gäller det nya affärslandskapet som beskrivs ovan.  
 
 

                                                 
31 Normann, Richard. När kartan förändrar affärslandskapet (Malmö: Liber, 2001)  
32 Meyer, G. (2000), 27. 
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3.2 Ledarskap i det nya affärslandskapet 
 
Enligt Tarabishy m.fl. är ett faktum som blir allt tydligare att traditionella organisationer och 
därmed traditionellt ledarskap inte är effektivt på nya dynamiska marknader.33 Meyer m.fl. 
menar att detta beror på att ledare ofta baserar sina beslut på tidigare erfarenheter. Problemet 
med detta tillvägagångssätt är att det nya affärslandskapet tvingar ledare in i oväntade 
situationen, som de måste kunna hantera utan tidigare erfarenhet.34 Även om författarna är 
överens om att nya och oväntade problem ska lösas med ständig förnyelse, definierar de 
attributen ett företag måste besitta för att uppnå denna ständiga förnyelse på olika sätt. 
Tarabashy menar att det krävs innovationsvilja, risktagande och aktivt sökande efter nya 
affärsmöjligheter.35 Meyer pekar på de anställdas makt över sitt arbete och företagets 
tillgångar samt entreprenörskap på alla nivåer inom företaget.36 Kärnan i vad författarna är ute 
efter kan dock sägas vara densamma. Denna kärna sammanfattas av Meyer, som förklarar att 
konkurrenstrycket och därmed kravet på ständig innovation gör att upprepningsmomentet i 
många arbetsuppgifter kommer att minska, till förmån för aktiviteter baserade på individuella 
initiativ som i sin tur kan leda till nya affärsmöjligheter.37  
 
Meyer och Tarabashy ger oss två infallsvinklar på det ledarskap som krävs för att främja 
dessa individuella initiativ. Medan Tarabashy fokuserar på sambandet mellan karaktäristika i 
ledarskapsstilar och framgång klargör Meyer praktiska strategier för att uppnå samma resultat. 
En tredje infallsvinkel ges av Sathe38 som redogör för vilka förutsättningar divisionschefer 
behöver för att framgångsrikt kunna främja nytänkande och förändring. Ett sammanfattande 
begrepp för vad dessa författare vill hjälpa organisationer att uppnå är entreprenörskap. Enligt 
dem är det ledarens viktigaste uppgift att främja entreprenörskap inom organisationen för att 
den ska vara konkurrenskraftig på turbulenta marknader. Enligt den parallell som dragits 
tidigare mellan det nya turbulenta affärslandskapet och situationen på den svenska marknaden 
för dagligvaror är detta även en huvuduppgift ledarna på den undersökta marknaden. Innan vi 
fördjupar oss i teorierna på detta område krävs en begreppsdefinition för att göra 
framställningen så tydlig som möjligt.  

3.3 Begreppet entreprenörskap 
 
Det finns två huvudgrenar i definitionen av termen entreprenörskap. Den ena tolkningen, 
framhållen av bl.a. Schumpeter, menar att entreprenörskap är en process i vilken en individ, 
entreprenören, skapar nya kombinationer. Dessa kombinationer kan t.ex. ta sin form som 
processer eller produkter. Den andra huvudgrenen som lyfts fram av Gartner menar att 
entreprenörskap är liktydigt med skapandet av nya organisationer.39 Eftersom en första 
genomgång av litteraturen visar att den ledarskapsnorm som jag söker snarare handlar om nya 
processer och organisationsformer, väljer jag att använda mig av Schumpeters 
begreppsdefinition. Problem uppstår då när vi ska applicera begreppet entreprenörskap på en 

                                                 
33 Tarabishy, Ayman., Solomon, G,. Fernald, L W. och Sashkin, M. ”The entrepreneurial leader’s impact on the 
organization’s performance in dynamic markets”. The Journal of Private Equity nr 8 (2005):21. 
34 Meyer, D. (2000), 33. 
35 Tarabashy, A. (2005): 21.  
36 Meyer, D. (2000), 101. 
37 Meyer, D. (2000), 83. 
38 Sathe, Vijay. Corporate Entrepreneurship: Top managers and new business creation (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2003)  
39 Sharma, Pramodita., Chrisman, James. ”Toward a Reconciliation of the Definitional issues on the Field of 
Corporate Entrepreneurship”. Entrepreneurship: Theory & Practise nr 3 (1999): 12 
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organisation. Detta eftersom Schumpeter fokuserar på hur en individs personliga attribut gör 
denne till en entreprenör. För att hantera entreprenörskap i en större organisation krävs därför 
ytterligare begrepp.  
 
Det begrepp som i modern engelskspråkig litteratur används för att beskriva entreprenörskap i 
ett befintligt företag är ”corporate entrepreneurship”. Den kanske mest frekvent använda 
motsvarigheten av denna term i det svenska språket är intraprenörskap. I termen 
intraprenörskap lägger jag följande betydelse: ”en process genom vilken en individ eller en 
grupp individer sätter igång förnyelse eller innovation i kontexten av en befintlig 
organisation”40. I denna definition stöter vi på ett begrepp som också det tål att förtydligas, 
nämligen innovation. Innovationer kan sägas vara resultatet av entreprenörskap. Det vill säga 
nya kombinationer, i form av t.ex. nya processer och produkter.41 

 

3.4 Normativ modell för ledarskapet inom dagligvaruhandeln 
 
Såhär långt har vi slagit fast att ett företag inom dagligvaruhandeln kan öka sin effektivitet på 
den nya turbulenta marknaden genom att främja entreprenörskap inom sin organisation. Vi 
har även kommit fram till att detta intraprenörskap kan studeras i flera olika perspektiv. 
Nedan kommer jag att redogöra för teorier på området som kan appliceras på det undersökta 
företaget. De teorier som visar sig lämpade att använda i denna kontext kommer sedan att 
utgöra byggstenarna i en normativ teoretisk modell för ledarskapet inom dagligvaruhandeln. 
 

3.5 Att uppnå intraprenörskap 
 
Vad innebär det då att främja intraprenörskap inom en befintlig organisation? Enligt 
Chakravarthy och Gargiulo krävs att all beslutsmakt flyttas över till de anställda.42 Det är då 
de anställda som har kontakt med kunderna som får ansvaret för att driva företagets strategier 
framåt. För att så ska ske måste mellancheferna i företaget känna att de kan anpassa sitt arbete 
så att de på bästa sätt kan tillfredställa kunden. Eftersom det är de anställda som i slutändan är 
ansvariga för att företagets strategier genomförs, måste de också känna sig delaktiga i 
strategiernas utformning. Uppgiften för företagets ledare blir således att slå fast strategier som 
motiverar de anställda som har direktkontakt med kunden, samt att skapa förutsättningar för 
dessa att lyckas med sin uppgift med hjälp av administrativ personal.43 Applicerat på ett 
företag inom dagligvaruhandeln skulle detta innebära att det är butikschefen och dennes 
personal som är ansvariga för att företagets strategier förverkligas. All butikspersonal måste 
således känna sig delaktig i företagets strategier och mål och butikschefen måste känna att 
denne har fullständig frihet att anpassa butiksdriften för att på bästa sätt tillfredställa kundens 
behov. Förutom att säkerställa att butikerna får det stöd de behöver från administrativ 
personal blir den högsta ledningens uppgift är att arbeta fram en vision för företaget. Denna 
vision sätter riktningen för företagets verksamhet, men ger stora möjligheter till nytänkande 
och förnyelse för de anställda. Sedan bör hela organisationen involveras i arbetet med att hitta 
strategier för att nå denna vision. Detta ger de anställda ökad motivation att genomföra 
                                                 
40 Sharman, P. m.fl. (1999): 18.  
41 Sharman, P. m.fl. (1999): 17. 
42 Chakravarthy, Bala., Gargiulo, Martin. ”Maintaining leadership legitimacy in the transition to new 
organizational forms”. Journal of Management Studies nr 4 (1998): 452. 
43 Chakravarthy, B. (1998): 438 
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strategierna, samtidigt som det blir lättare att upptäcka nya möjligheter än om strategiarbetet 
endast utförts på högsta ledningsnivå.44 Vilka faktorer är det då som är avgörande för att 
denna strategi för att främja intraprenörskap ska vara framgångsrik? 
 
Enligt Åmo och Kolvereid är en kombination av en entreprenöriell företagsstrategi och 
entreprenöriella individer inom organisationen det bästa sättet att säkerställa ett innovativt 
beteende.45 Ayman m.fl. förtydligar detta ytterligare när de visar på att det finns specifika 
personliga egenskaper och beteenden hos ledare som är avgörande för huruvida ett företag 
kommer att kunna införa entreprenöriella strategier på ett framgångsrikt sätt eller ej.46 Det vi 
ska titta närmare på för att kunna utveckla en normativ teoretisk modell för ledarskapet inom 
dagligvaruhandeln är alltså hur en entreprenöriell strategi ska utformas och vilka beteenden 
och personliga egenskaper som krävs av entreprenöriella ledare för att de ska kunna 
genomföra dessa strategier.  
 

3.6 Entreprenöriell strategi 
 
Som framkommit tidigare kräver det nya affärslandskapet flexibilitet och ständig förändring 
för att skapa konkurrensfördelar. Hitt m.fl.47 presenterar en modell för strategianvändning 
som hanterar just detta. Denna modell, som ger oss kunskap om hur en entreprenöriell strategi 
ska utformas, bygger på fem huvudelement.  Dessa presenteras nedan. 

 

3.6.1 Byggandet av dynamisk kärnkompetens 
 
Genom att organisationen ständigt samlar på sig ny kunskap kan man kompensera den höga 
grad av osäkerhet som råder på marknaden. Detta blir möjligt eftersom kunskapen underlättar 
skapandet av nya affärsmöjligheter. Genom nära kundrelationer kan den ackumulerade 
kunskap som finns inom organisationen öka kundnyttan och därmed ge konkurrensfördelar.48 
Detta element är direkt sammankopplat med det följande.  

 

3.6.2 Fokusera och utveckla humankapital 
 
I en ständigt föränderlig affärsmiljö måste företag kunna ställa om sin personal med kort 
varsel för att möta förändringar i efterfrågan. Författarna väger två sätt att uppnå denna 
flexibilitet. Det ena sättet går ut på att lägga ut allt som inte hör till kärnverksamheten på 
externa aktörer. Flexibilitet uppnås då genom att företaget har en mindre fast anställd 
arbetsstyrka. Problemet med denna metod är att det ofta leder till minskad lojalitet och 
effektivitet, samtidigt som kunskap nödvändig för att utnyttja den nyvunna flexibiliteten kan 

                                                 
44 Meyer, D. (2000), 102. 
45 Åmo, Björn Willy., Kolvereid, Lars. ”Organizational strategy, individual personality and innovation 
behaviour”. Journal of Enterprising Culture nr 1 (2005) 
46 Tarabishy, A. (2005):25 
47 Hitt, Michael A., Keats, Barbara W. och DeMarie, Samuel M. ”Navigating in the new competitive landscape: 
Building strategic flexibility and competitive advantage in the 21st century”. Academy of Management Executive 
nr 4 (1998). 
48 Hitt, M. m.fl. (1998): 28-29. 
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gå förlorad. Den andra vägen till flexibilitet som läggs fram bygger på att utveckla 
kunskaperna hos de anställda. Genom att ständigt utbilda de anställda bygger de upp 
kunskaper som gör att de lättare kan anpassa sig efter företagets behov.49 Författarna föredrar 
den senare metoden framför den första, då den ger samma fördelar, dock inte samma 
nackdelar.  
 
Denna diskussion kring kärnkompetenser och utvecklandet av humankapital kan direkt 
appliceras på dagligvaruhandeln. Det vi tar med oss från de första två elementen i denna teori 
i arbetet med den teoretiska modellen, är vikten av att ständigt utbilda sin personal för att 
uppnå flexibilitet inom personalstyrkan samt öka möjligheterna att utnyttja nya 
affärsmöjligheter.  
 

3.6.3 Effektiv användning av ny teknik 
 
Hitt m.fl. lägger fokus på två delar av den tekniska utvecklingen. Den ena delen är 
produktionsteknologi50, som endast påverkar dagligvaruhandeln indirekt, genom lägre 
inköpspriser. Den andra delen som tas upp är informationsteknologi. Med hjälp av den kan 
företag öka sin inre effektivitet genom att underlätta informationsutbyte med hjälp av 
vertikala och horisontella kommunikationsverktyg. Författarna menar också att företag som 
hittar nya sätt att använda ny teknik för att förbättra sin service ut mot kunden kan skaffa sig 
konkurrensfördelar. Dessa fördelar uppnås framför allt av det företag som är först på 
marknaden med att använda en ny teknik.51 Även företag inom dagligvaruhandeln borde 
kunna utnyttja denna teori och vetskapen om att ny teknik kan ge upphov till 
konkurrensfördelar tar vi med oss i skapandet av en teoretisk modell.  
 

3.6.4 Samarbetsstrategier 
 
Författarna nämner samarbete och utnyttjande av den globala marknaden som två sätt att öka 
sin försäljning och minska sina kostnader.52 Då min fokus ligger på den svenska 
dagligvarumarknaden är internationell handel inte applicerbar. De olika former av samarbete 
som Hitt m.fl. tar upp är dock mer intressanta. När det gäller t.ex. utvecklandet av nya 
tekniker kan det finnas stora vinster i att samarbeta med andra aktörer för att minska 
kostnaderna.53  
 

3.6.5 Utveckla nya organisationsstrukturer och kultur 
 
Ett problem som här identifieras av författarna är vertikala organisationers oförmåga till 
snabba förändringar och innovativt agerande. För att stödja de tidigare föreslagna strategierna 
lyfts därför horisontella organisationsstrukturer fram som ett bättre alternativ. Man menar på 
att entreprenöriellt beteende främjas genom att korta ner beslutsvägarna och integrera 
anställda med olika funktioner i team.54 För ett företag inom dagligvaruhandeln skulle detta i 

                                                 
49 Hitt, M. m.fl. (1998): 29-31 
50 Hitt, M. m.fl. (1998): 31. 
51 Hitt, M. m.fl. (1998): 32. 
52 Hitt, M. m.fl. (1998): 33-34. 
53 Hitt, M. m.fl. (1998): 34. 
54 Hitt, M. m.fl. (1998): 35-36. 
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praktiken t.ex. kunna innebära att mer beslutsmakt läggs hos arbetslag ute i butikerna eller att 
butikspersonal, inköpare och logistisk personal arbetar tillsammans för att förbättra 
leveranssäkerheten. 
 
Hitt m.fl. diskuterar även vikten av en innovativ organisationskultur. Genom att bygga in 
förändring i företagskulturen blir ständig utveckling en naturlig del av företagets verksamhet. 
När förändring ses som ett normalt tillstånd blir det också lättare att sprida lyckade initiativ 
från en del av företaget till en annan.55 Genom att skapa en innovativ kultur i ett 
dagligvaruhandelsföretag skulle antalet nya initiativ på butik kunna öka och det skulle bli 
lättare att överföra erfarenheter från lyckade försök till övriga butiker. Innovationsfrekvensen 
och kunskapsspridningen skulle säkerligen gynnas allra mest genom en kombination av 
horisontell organisationsstruktur och en innovativ företagskultur. 
 
För att ytterligare öka flexibiliteten föreslår Hitt m.fl. att man ska förvalta företaget som ett 
knippe av tillgångar. Dessa tillgångar ska snabbt kunna investeras eller likvideras allt efter 
behov.56 För företag på den marknad vi studerar görs de tyngsta investeringarna i butikslägen. 
En sådan investering kan tappa stora delar av sitt värde över en natt till följd av konkurrenters 
nyetableringar. Om vi applicerar ovan nämnda förvaltningsprincip skulle det innebära att 
butiksbeståndet byggdes upp på ett sådant sätt att det enkelt kunde omfördelas beroende på 
marknadsläget. Detta skulle kunna gälla allt från personal och butiksinventarier till hela 
butiker. 
 

3.7 Entreprenöriellt ledarskap 
 
Tarabishy m.fl. visade nyligen i en studie att det finns ett direkt samband mellan 
karaktärsdrag och beteende hos ett företags VD och samma företags inställning till 
entreprenörskap.57 Det tranformella ledarskapet identifieras som den ledarskapsstil som har 
starkast koppling till ett företags förhållande till entreprenörskap.58 En transformell ledare 
”identifierar den underställdes behov, krav och motivation likväl som den tillgodoser 
underställdas högre behov på ett sätt som tar tillvara på individens fulla potential”.59 Vi kan 
med hjälp av denna studie sluta oss till att en transformell ledare, bättre än någon annan 
ledartyp, skulle kunna genomföra de entreprenöriella strategier som beskrivits tidigare. 
Eftersom vi redan kommit fram till att ledare inom dagligvaruhandeln bör agera enligt 
tidigare beskrivna strategier för att möta situationen på marknaden, gör denna slutsats att vi 
kan anta att en transformell ledare skulle möta de ledarskapsbehov som finns i företag inom 
dagligvaruhandeln. Nedan redogörs för de delar av det transformella ledarskapet som är 
intressanta att lägga till vår teoretiska modell.  
 

                                                 
55 Hitt, M. m.fl. (1998): 36-37. 
56 Hitt, M. m.fl. (1998): 37-38. 
57 Tarabishy, A. (2005):23, 25. 
58 Tarabishy, A. (2005):26. 
59 Tarabishy, A. (2005):22. 
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3.7.1 Transformellt ledarskap 
 
• Självsäkert ledarskap – Författarna menar att det krävs en självsäker ledare för att våga 

skapa situationer där de anställda genom framgång stärker sitt eget självförtroende. 
Ledaren måste även vara självsäker för att kunna vara en god förebild för de anställda, så 
att de vågar ta mera ansvar.60 Eftersom vi tidigare visat att intraprenörskap i grunden 
bygger på ökat ansvarstagande från de anställdas sida blir självsäkert ledarskap avgörande 
för ledare på den marknad vi studerar. 

 
• Visionärt ledarskap – Visionärt ledarskap utövas genom att analysera den rådande 

situationen och forma en vision för framtiden, som sedan realiseras. Detta stödjer 
intraprenörskapet, då ledarens förmåga att skapa och kommunicera en vision hjälper 
organisationen att agera proaktivt, innovativt och risktagande.61 

 
• Kreativt ledarskap – En kreativ ledare främjar intraprenörskapet genom att skapa 

möjligheter för de anställda att förverkliga mål som de själva varit delaktiga i att sätta. 
Genom att hitta en balans i graden av delaktighet ökar graden av entreprenörskap inom 
företaget.62 

 
• Trovärdigt ledarskap – Tarabishy m.fl. menar på att en ledare kan öka sin trovärdighet 

genom att vara konsekvent i ord och handling samt att vara konsekvent över tid. 
Författarna menar på att denna trovärdighet är viktig när en ledare ska genomföra riskabla 
förändringar.63 Att implementera entreprenöriella strategier kan innebära att företaget 
utsätts för risker och då kan en ledares trovärdighet med andra ord vara viktig. 

 
• Värdecentrerat ledarskap – Enligt författarna kan en ledare förstärka de anställdas 

entreprenöriella beteende genom att inpränta entreprenöriella värden i en organisation. 
Dessa värden fungerar då som en drivkraft för att öka innovativt beteende.64  

 

3.8 En ledare inom dagligvaruhandeln 
 
Vi har tidigare slagit fast att en transformell ledare är den bästa ledartypen för att öka graden 
av entreprenörskap inom en organisation samt att en ökad grad av entreprenörskap är vad som 
krävs av företag på den svenska marknaden för dagligvaror för att klara den ökade 
förändringshastigheten. Med dessa konstateranden som utgångspunkt kan vi sluta oss till att 
en ledare inom dagligvaruhandeln bör vara en självsäker förebild som vågar delegera ansvar 
till sina underställda. Ledaren bör kunna analysera den rådande situationen och med den som 
utgångspunkt utforma en vision som kan kommuniceras till resten av organisationen. Ledaren 
ska, genom ett konsekvent agerande, säkerställa att de anställda får chansen att uppfylla mål 
som de själva varit med om att utforma samt förstärka de anställdas entreprenöriella beteende, 
genom att inpränta entreprenöriella värden i organisationen.  

                                                 
60 Tarabishy, A. (2005):26. 
61 Tarabishy, A. (2005):27. 
62 Tarabishy, A. (2005):27. 
63 Tarabishy, A. (2005):27. 
64 Tarabishy, A. (2005):27. 
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Även om beskrivningen ovan är en kort sammanfattning av det transformella ledarskapet 
tycker jag att den innehåller för många begrepp för att kunna föras in i vår teoretiska modell. 
För att smalna ner denna beskrivning till ett antal viktiga begrepp tar jag hjälp av Hitt m.fl.65, 
som tar upp hur en strategisk ledare ska agera. Detta är avgörande för oss, då ledare inom 
dagligvaruhandeln måste kunna genomföra de entreprenöriella strategier vi tidigare redogjort 
för. Författarna menar att skapandet och kommunicerandet av en vision, att vinna stöd för 
ständig förändring samt att uppmuntra samarbete över funktionsgränserna är grunden i ett 
strategiskt ledarskap.66 Den avgörande roll en vision spelar i ett förändringsarbete bekräftas 
ytterligare av Kotter67, som även betonar vikten av medarbetarnas delaktighet i förändringen.  
 
Vi kan nu med hjälp av Hitts och Kotters förtydliganden komma fram till en mer kärnfull 
definition av det tranformella ledarskapets betydelse i en entreprenöriell kontext. Det finns två 
starka gemensamma nämnare som tas upp och betonas av alla tre författarna och de är vikten 
av en väl kommunicerad vision och de anställdas delaktighet i förändringen. Ledarens 
viktigaste egenskaper blir då en analytisk förmåga för att kunna skapa en vision och modet 
och kreativiteten som krävs för att låta de anställda vara en del i förändringsprocessen. En 
tredje egenskap, som förstärker effekterna av de två tidigare är förmågan att ingjuta 
entreprenöriella värden i en organisation. 
 
Det vi sammanfattningsvis tar med oss vad gäller de egenskaper en ledare inom 
dagligvaruhandeln bör besitta är analytisk förmåga relaterat till visioner, mod och kreativitet 
relaterat till delaktighet samt kunskapen om hur dessa egenskaper kan förstärkas om 
organisationen inom vilka de utövas baseras på entreprenöriella värden.  
 

3.8.1 Ledarens agerande 
 
Efter att ha fördjupat oss i ledaren som person, går vi vidare med att titta på hur en ledare 
inom dagligvaruhandeln bör agera i praktiken för att öka graden av nytänkande och nya 
affärsmöjligheter i organisationen. Enligt Sathe68 bör detta ske genom att på ett personligt sätt 
söka stöd för förändring i sin omgivning. Ett första steg i denna process är att få förändring att 
verka mindre skrämmande och mer befogat.69 Detta för att öka stödet bland de anställda, men 
även hos överordnade. För att starta och driva på förändring krävs därefter en stark 
kommunikation från ledaren genom muntliga och skriftliga presentationer för att motivera 
omgivningen.70 Om ledaren i något läge inte lyckas kommunicera tillräckligt tydligt för att få 
stöd för sina idéer, bör denne arbeta vidare, utan att vänta på omgivningens godkännande. 
Detta för att få en chans att testa affärsmöjlighetens styrka. Som Sathe uttrycker det: ”Fråga 
inte om lov; be om förlåtelse senare om det bli nödvändigt”.71 
 
Det vi kan säga utifrån detta är att en ledare inom dagligvaruhandeln bör eftersträva 
förändring till varje pris. Nya affärsmöjligheter ska exploateras, oavsett om detta sker genom 
att övertyga motståndare eller att undvika dem.  

                                                 
65 Hitt, M. m.fl. (1998) 
66 Hitt, M. m.fl. (1998): 39. 
67 Kotter, J. (1995) 
68 Sathe, V. (2003) 
69 Sathe, V. (2003), 189. 
70 Sathe, V. (2003), 192. 
71 Sathe, V. (2003), 194. 
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3.8.2 Omgivningens betydelse 
 
Vi har nu en generell bild av vilka egenskaper en ledare inom dagligvaruhandeln bör ha och 
hur ledaren ska agera. Vad vi inte gjort såhär långt är att titta på hur befintlig 
organisationsstruktur påverkar graden entreprenörskap. Detta behandlas av Sathe72 som tar 
upp hur ledare på olika nivåer av en organisation ska och inte ska agera för att främja 
entreprenörskap.  
 
Det Sathe benämner som divisionschef anser jag är likvärdigt med en butikschef inom 
dagligvaruhandeln. Därför använder jag mig av de teorier författaren för fram vad gäller 
relationen mellan divisionschefen och dennes överordnade för att titta på butikschefens 
relation till sin chef. Det vi är intresserade av är hur vi ska uppnå de bästa förutsättningarna 
för entreprenörskap inom organisationen. Enligt Sathe kan butikschefens överordnade främja 
detta genom att hjälpa och ifrågasätta butikschefen. Hjälpen kan t.ex. bestå av stöd när 
butikschefen ska ta svåra beslut eller vid utvärdering och omplacering av anställda. Ifrågasätta 
kan butikschefens överordnade göra genom att komma med alternativa förslag till 
butikschefens planerade tillvägagångssätt. Dessa förslag måste ses som just förslag och inte 
pekpinnar om de ska vara effektiva.73 Allt stöd uppifrån till en butikschef förutsätter att den 
som ger stödet har kunskap om och erfarenhet av dagligvaruhandeln.74 
 

3.9 Sammanfattning 
 
Med grund i antagandet att benämningen ”det nya affärslandskapet” stämmer in på den 
svenska marknaden för dagligvaror har vi bildat oss en uppfattning hur en ledare bör vara och 
agera för att det undersökta företaget på bästa sätt ska kunna möta den ökade 
förändringstakten. Som vi har sett bör en normativ modell för ledarskapet inom 
dagligvaruhandeln innehålla såväl generella som rollspecifika komponenter. Utifrån denna 
uppdelning har jag skapat följande modell.   
 
 

                                                 
72 Sathe, V. (2003) 
73 Sathe, V. (2003), 141. 
74 Sathe, V. (2003), 140. 
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Ledarskap i förändrinng

Organisationen samlar 
ständigt på sig ny kunskap 
för att kompensera för en 
hög grad av osäkerhet på 
marknaden.

Utbildning av personalen 
sker löpande för att 
underlätta anpassning 
efter företagets behov.

Anställda med olika 
funktioner integreras i 
team för att underlätta 
innovativt agerande.

Ledare måste vara säkra 
på sig själv för att våga 
lägga mer ansvar på 
sina underställda.

Det är ledarens uppgift att 
öka graden av delaktighet 
för att på så sätt främja 
intraprenörskap.

Ledarens trovärdighet, 
att vara konsekvent i 
ord och handling, är 
viktig vid 
genomförandet av 
riskabla förändringar.

Genom att inpränta 
entreprenöriella värden i 
organisationen ökar 
ledaren drivkraften för 
innovativt beteende.
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Att tillsammans med 
personalen arbeta fram en 
vision som sätter 
riktningen för företagets 
verksamhet.

Tillgodose butikernas 
behov av stöd från 
administrativ personal.

Kommunicerar 
förändringar på ett sätt 
som gör dem mindre 
skrämmande och mer 
befogade för såväl 
överordnade som 
underordnade.

Om det finns starkt 
motstånd mot förändring 
måste chefen våga gå 
vidare med utan att fråga 
om lov. 

Butikschefen är ansvarig 
för att företagets 
strategier förverkligas.

Butikschefen har frihet 
att anpassa butiksdriften 
för att på bästa sätt 
tillfredsställa kundens 
behov.

Kommunicerar 
förändringar på ett sätt 
som gör dem mindre 
skrämmande och mer 
befogade för såväl 
överordnade som 
underordnade.

Om det finns starkt 
motstånd mot förändring 
måste chefen våga gå 
vidare med utan att fråga 
om lov. 

Mellanchefen måste ha 
kunskap om och 
erfarenhet av 
dagligvaruhandeln för att 
vara trovärdiga.

Butikschefen behöver 
stöd från mellanchefen i 
svåra beslut för att 
entreprenörskap ska 
främjas.

Mellanchefen bör 
utmana butikschefen 
genom att komma med 
alternativa lösningar till 
de som butikschefen 
själv föreslår.

Företagsledningens roll Mellanchefens roll Butikschefens roll

 
 
Modellen visar förändringsledarskapets olika delar, utifrån vem som bör utföra vad. De 
generella påståendena i modellens början gäller organisationen som helhet, medan den nedre 
delen av modellen visar åtagande som faller på specifika roller. Att kommunicera 
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förändringen på ett vägvinnande sätt och ”gör först, fråga sen”-mentalitet är viktiga 
komponenter för såväl mellanchefer som butikschefer.  
 
Tillsammans med en bild av nuläget i det undersökta företaget bildar den teoretiska modellen 
grunden för vår analys. Nuläget och teorin sammanställs i en gemensammodell för att 
underlätta analys. Analysmodellen finns i Bilaga 1.  
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4. Empiri 
 
Med den teoretiska referensramen i färskt minne går vi nu vidare genom att titta på hur 
verkligheten ser ut på ett företag inom dagligvaruhandeln idag. Genom att sammanställa 
information från flera personer på olika poster inom företaget får vi en mångfacetterad 
nulägesberättelse. För att få en så sammanhängande bild som möjligt kommer presentationen 
av intervjumaterialet att delas upp på så sätt att alla intervjupersoners åsikter och tankar kring 
en specifik fråga redovisas gemensamt under tematiska rubriker. Tanken med detta är att få en 
överblick där jag kan tydliggöra var respondenterna kompletterar varandra och var de säger 
emot varandra. Avslutningsvis kommer en sammanfattning av nuläget att göras innan 
analysen av teoretiskt och empiriskt material tar vid i nästa kapitel.  
 

4.1 Intervjupersonerna 
 
Då de frågor som behandlas i denna uppsats är verksamhetskritiska väljer jag att inte använda 
mig av intervjupersonernas identitet. De kallas i stället för A, B och C. Syftet med 
beskrivningen nedan är att i den mån det är möjligt ge en bild av vilka erfarenheter och 
prioriteringar som kan ligga bakom de olika personernas bild av verkligheten.  
 

4.1.1 Intervjuperson A 
Vår första intervjuperson är ansvarig för en av företagets butiker. A har lång erfarenhet av 
pratiskt ledarskap på gruppnivå och är den som har resultatansvaret för sin enhet. As roll i 
företaget gör att personen i fråga har åsikter och kommentarer kring ledarskap i praktiken, 
medan jag endast har begränsad information kring hur A förhåller sig till övergripande 
strategiska frågor. Respondenten önskar att butikschefsrollen kunde vara 100% operativ. 
 

4.1.2 Intervjuperson B 
B arbetar centralt i det undersökta företaget med frågor som rör daglig verksamhetsstyrning 
på butiksnivå. B ingår i en grupp vars uppgift är att rekrytera och leda butikscheferna. B har 
ena foten i den praktiska uppgiften att driva företagets butiker och den andra foten i det 
övergripande strategiska arbetet. B beskriver sin tjänst som 50% strategisk och 50% operativ. 
I den operativa delen ingår arbetsuppgifter som sammanfaller med den roll som i denna 
uppsats benämns som en mellanchefsroll.  

4.1.3 Intervjuperson C 
Strategisk verksamhetsstyrning är en av Cs huvuduppgifter i företaget. C har erfarenhet från 
andra branscher som genomgått förändringar som liknar den som dagligvaruhandeln är mitt 
inne i. På grund av att C sällan kommer i kontakt med pratiskt butiksarbete i sin roll och inte 
heller har någon erfarenhet av branschen sedan tidigare har personen i fråga mindre 
information gällande situationen i butik. C beskriver sin tjänst som 70% strategisk och 30% 
operativ.  
 
Intervjupersonerna B och C har så centrala roller i företaget att de gemensamt ansvarar för 
företagets strategiska och praktiska ledning. Mot bakgrund av detta kommer termen 
”företagsledningen” ibland att användas och då åsyftas respondenterna B och C gemensamt.  
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När en intervjuperson nämns i texten är det dennes åsikter som redovisas, fram till dess att 
nästa respondent nämns. Utan detta förtydligande i åtanke finns risken att läsaren uppfattar 
delar av de åsikter som uttrycks nedan som kommande från författaren. Förklaringen till detta 
är att depersonifieringen av respondenterna till viss del utesluter användningen av pronomen, 
vilket försvårar arbetet med att referera till respondenter i löpande text. 
 

4.2 Nuläget 
 
För att vi ska kunna förstå ledarskapet i den organisation som vi tittar på måste vi först ha en 
insikt i vilken verklighet som ligger till grund för företagets utformning och agerande. Således 
kommer nedan en redovisning av respondenternas syn på det rådande marknadsläget och hur 
de menar att man ska möta sina konkurrenter.  
 

4.2.1 Marknaden 
 
B beskriver en utveckling inom handeln som började för 15 år sedan. Då var inflationen hög 
och löneökningarna små. Det var lätt att tjäna pengar inom handeln. Sedan bankkrisen 1993 
har inflationen inte kunnat kompensera för kostnadsutvecklingen och för varje år blir det 
svårare att balansera kostnadsmassan. B menar även att det finns en överetablering på 
marknaden och att dagens butiksbestånd i Sverige skulle kunna försörja en befolkning på 40 
miljoner människor. I Norrland, som fram till för bara 6-7 år sedan var lite utav en skyddad 
marknad, har etableringen av stormarknader exploderat.  
 
C drar paralleller till erfarenheter från andra branscher, där utgångna patent och avskaffandet 
av monopol skapat liknande situationer som den som råder inom handeln idag. Situationen 
karaktäriseras av att nya aktörer kommer in, marknaden bryts upp och sanningar som stämt 
under en längre tid slutar att gälla. Enligt C finns det få branscher som har så knappa 
marginaler som dagligvaruhandeln och man har inte råd att göra många misstag. 
Respondenten liknar marknadssituationen vid att balansera på en knivsegg.  
 
B ger oss en konkret förklaring till varför situationen ser ut som den gör inom 
dagligvaruhandeln. Även om orsakerna till den ökade förändringstakten inom handeln inte är 
den samma som de som C beskriver från andra branscher står det klart att resultatet av 
förändringen är densamma. Jag tolkar bekräftelsen av detta samband som en viktig signal på 
att lärdomar från andra marknader vad gäller ledarskap i förändring, med fördel kan 
appliceras på handeln.  
 

4.2.2 Marknadsstrategier 
 
B menar att strategin för företaget framför allt bygger på geografi. Man ska ha stark närvaro i 
befolkningstäta områden. I Norrland betyder det längs Östersjökusten och runt Storsjön. Man 
ska även finnas närvarande med en butik i varje kommuncentra. Dessutom handlar det om att 
arbeta med lokalproducerade varor inom bröd, kött och chark.  
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I förbifarten nämner B teknik som ett verktyg för rationalisering och högre effektivitet. Som 
bakgrund nämner respondenten de allt högre lönerna. Organisationen kan bara effektiviseras 
till en viss gräns genom personalnedskärningar.  
 
C menar att följsamhet mot marknaden betyder att såväl på central som på lokal nivå veta hur 
konkurrenterna agerar. Centralt översätts detta i strategiska diskussioner och ettårsplaner. 
Även om en årsplan aldrig håller till 100% och oftast måste omarbetas redan i februari, ger 
planeringsdiskussionerna en samsyn kring vilka frågor som är viktiga och åt vilket håll man är 
på väg. När man sedan tar löpande beslut på varsitt håll gör samsynen att man ändå går i 
samma riktning. På lokal nivå handlar följsamheten om vara ute och studera marknaden för 
att på så sätt hålla koll på hur de lokala konkurrenterna agerar. I idealfallet gör följsamheten 
mot marknaden att man kan leda förändringen genom att lista ut hur nästa förändring kommer 
att se ut. Men man kan inte alltid ligga först i utvecklingen och man tvingas då att snabbt 
parera förändringar och anpassa sig till nya situationer.  
 
B och C är överens om att den övergripande strategiska frågan är att hänga med i 
marknadsförändringarna. Man beskriver och betonar olika aspekter på närheten till 
marknaden.  
 

4.2.3 Lokal närvaro kontra kedjestyrning 
 
Eftersom denna fråga inte i slutändan handlar om konkret ledarskap och därmed inte 
representeras i den teoretiska modellen är det inte någon information som följer med in i 
analysen. Jag anser dock att organisationens tankar i frågan är tillräckligt intressanta för att de 
ska redovisas för läsaren. 
 
Trots de stora förändringar som skett inom dagligvaruhandeln menar C att man måste lägga 
stor vikt vid uttrycket ”all business is local”. En organisation som tar beslut på plats har en 
fördel, eftersom man kan ta pulsen på marknaden. Det måste ställas mot centraliserade beslut 
där samma pris sätts för hela landet. C känner att den egna organisationen klarar av 
konkurrensen tack vare en något bättre lokal förankring, som gör att man kan anpassa sig efter 
situationen på lokalmarknaden. Respondenten pekar på den tydliga motsägelse som finns 
mellan vikten av lokal närvaro och behovet av att skapa stora konstellationer för att få ner 
kostnaderna och skapa synergieffekter. Lösningen enligt C är att man måste en kombination 
av båda delar för att lyckas. ”Både vara med i ett större sammanhang med bra inköp och varor 
med samtidigt inte försöka driva Stockholmsaffärer i Gällivare, för det funkar inte. Det är ju 
några som försökt det nu och det visar sig att det funkar inte”. Vi kan anta att detta citat 
åsyftar misslyckade försök från starkt kedjestyrda koncept som Lidl och Willys att lyckas på 
den Norrländska marknaden.  
 
B ger en praktisk dimension till frågan angående centralstyrning kontra lokal anpassning. 
Detta genom att påpeka att det inte finns tillräckligt med tid ute på butikerna för att de själva 
ska kunna hantera förändringar i sortimentet. Därför måste stora delar av sortimentet 
centralstyras för att ge butikerna en rejäl grund att stå på. Respondentens kommentar till 
försök att centralstyra sortiment till 100% på andra kedjor från Skåne till Härjedalen lyder: 
”Det gick inte så bra, för man äter inte så gärna spettekaka i Härjedalen och inte Blodpalt i 
Skåne”.  
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På frågan huruvida variationen i sortiment och friheten i butik skiljer sig mellan olika 
butiksstorlekar berättar B att de allra minsta butikerna inte har råd att ha ett stort och rörligt 
sortiment. På de större butikerna är 80-85% av varorna styrda centralt, medan resterande 
andel kan påverkas lokalt. På de allra största butikerna skiljer det sig ännu mer och 
respondenten menar att ju större enheten är, desto fler möjligheter finns det att anpassa 
sortimentet. Utgångspunkten för detta resonemang finns enligt B i skillnaden mellan olika 
butikers konkurrensmedel.  
 

4.2.4 Konkurrensmedel 
 
Enligt B är den viktigaste och mest övergripande faktorn som man konkurrerar med att få 
kunden att trivas i butiken. Att kunderna trivs är avhängigt av bra personal och som B säger: 
”Jag tror att människorna på nått sätt, alltså mjukvaran, det är den absolut viktigaste 
konkurrenskraften man har.” Sedan skiljer kundens förväntningar på sin butik beroende på 
dess storlek. I den lilla butiken ska man få lära känna butikschefen, ha en hög servicenivå och 
ett mindre sortiment. På stormarknader förväntar sig kunder inte att bli igenkänd av 
personalen. Dit går man för det breda sortimentets skull, inte för att få en hög servicenivå.  
 
B tycker att det är viktigt att bestämma sig för vad det är man ska konkurrera med. Det går 
inte att konkurrera med både pris, sortiment, flärd och servicenivå. Man måste i stället 
bestämma sig för vad man vill stå för. Ett gott exempel på detta tycker B finns i företagets 
minsta butikskoncept. Konceptet togs fram för att rädda dessa butiker från nedläggning och 
det bygger på ett väldigt begränsat sortiment. Det är i stället servicenivån och det goda 
omhändertagandet av kunden som gör att butikerna sticker ut. Konceptet har enligt B lyckats 
väldigt bra tack vare denna fokusering på kundservice.  
 
C tycker att fokuseringen på pris har blivit allt större. Denna utveckling drivs på genom nya 
etableringar på marknaden. En annan viktig faktor är enligt respondenten politikers tendens 
att påstå att maten är för dyr, så fort man inte har någon annan fråga att driva. Förhoppningen 
är att andra faktorer, såsom service och kvalitet, ska komma in i debatten om mat. ”Sen 
kanske i bästa fall börjar det komma fram en debatt om att korven kan bli hur billig som helst, 
men vad innehåller den då?” säger C och fortsätter med att uttrycka hopp om framtiden i 
denna fråga. Respondenten menar att den yngre generationen pratar mycket med om 
rättvisemärkt och miljömärkt och att detta är en trend som är viktig att fånga upp.  
 
Nästa steg blir att klargöra hur man ser på ledarskapet inom organisationen. 
 

4.3 Ledarskapsutmaningen 
 
Nu vet vi hur respondenterna ser på marknaden och vilka strategier man menar behövs för att 
hantera situationen. Nu går vi vidare genom att titta närmare på vilka ledaregenskaper som de 
anser krävs för att genomföra strategierna. 
 

4.3.1 Generellt om ledarskap 
 
B menar att alla kan lära sig ledarskap. Men att precis som med bollkänsla måste man ha 
talang för att bli riktigt bra. Det är viktigt att vara ärlig, tydligt och att informera om varför vi 
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gör det vi gör och vart vi är på väg. All kommunikation måste ske på den anställdes nivå och 
det är viktigt att inte ta för givet att man i butik förstår alla facktermer och är insatta i 
branschen.  
 
Det är inte så himla stor skillnad mellan ledarskapet inom olika branscher, berättar C. Oavsett 
marknadssituation är det viktigt att vara tydlig, att våga ta obehagliga beslut. Som ledare är 
det bra att ha någorlunda bredd, men man måste också inse när det är något man inte klarar 
av.  
 

4.3.2 Ledarskap i förändring 
 
B pratar om vikten med att få personalen med sig. De som varit anställda under en längre tid 
förstår inte vikten av förändring. I ett nationellt perspektiv har B sett grenar inom 
dagligvaruhandeln som inte vågat förändra sig och de grenarna finns inte kvar idag.  
 
C tycker att ledarskap i förändring handlar om att inse att det finns många faktorer som 
ledaren kan påverka samtidigt. ”Ledarskap är ju att förstå att det finns många faktorer, många 
rattar som man måste skruva på samtidigt” säger C. Av den anledningen varnar respondenten 
sina kollegor för att lägga för stor vikt på en managementbok eller en teoretisk skola. Det 
viktiga är att ledaren anpassar sitt ledarskap efter den rådande situationen. ”Någonstans måste 
du själv fundera: Vilken situation sitter jag i? Vad är det som är viktigt för oss här och nu?” 
berättar C. För att uppnå en förståelse för situationsbaserat ledarskap utbildas organisationens 
ledare i olika sakfrågor, såsom marknadsföring, ekonomi och personalhantering. Tanken är att 
en bred kunskapsbas ska leda till ett bättre ledarskap. Även B betonar vikten av att lära från 
andra branscher och respondenten ser en svaghet i att många i organisationen uteslutande 
arbetat inom handeln. B tycker att det vore en stor fördel om ledarna hade erfarenhet från 
andra sektorer. Detta för att kunna blanda in nya värderingar och tankesätt.  
 
Förutom ett situationsanpassat ledarskap tycker C även att en samsyn inom organisationen är 
viktig för att kunna hantera den höga förändringstakten. Respondenten menar att man uppnår 
ett gemensamt mindset genom att diskutera den rådande situationen och hur organisationen 
ska arbeta framåt. ”Har vi ett mindset som innebär att nu när vi allihop tvingas fatta beslut 
vare dag om saker går vi åt samma håll, för vi vet åt vilket håll vi ska gå. Sen blir det kanske 
inte exakt samma väg hela tiden, men det har ett någorlunda tydligt mål.” säger C.  
 
Som verktyg för att på ett enkelt sätt kommunicera organisationens situation till de anställda 
brukar C använda sig av bildspråk. Ett exempel på detta är att organisationen liknas vid en bil 
som måste gasa och bromsa samtidigt. Detta ska illustrera behovet av att satsa för att hänga 
med i marknadsutvecklingen (gasa) samtidigt som man skär i kostnadsmassan (bromsar). 
Betydelsen med att kommunicera bilder i organisationen menar C ligger i det faktum att det är 
på butiksnivå som förändringarna sker. ”Jag kan ju vara hur insiktsfull och hur visionär som 
helst, men om resten av organisationen inte förstår vad vi håller på med och varför och vad 
som komma skall, så går det ju åt skogen.  
 
C menar att de krav som ställs på ledare i organisationen har ökat drastiskt de senaste åren. 
”Nu vet jag inte om det är något att skryta med, men under de senaste två åren har vi bytt ut 
80% av ledarna i den här organisationen och det säger någonting om de krav man måste ha på 
ett nytt ledarskap” säger C. Respondenten menar att orsaken till denna kraftiga förändring till 
stor del kan förklaras med att organisationen varit stabil under en längre period och ledare har 
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inte tvingats ta itu med sina problem. När förändringen väl sker blir den kanske lite brutal, 
menar C. Respondenten är tydlig med att pointera att det oftast inte är företaget som gjort sig 
av med ledarna, utan att initiativet kommit från cheferna själva. Man har känt att det blivit för 
svårt att ställa om inför nya krav, efter att under en lång period arbetat på samma sätt. De 
knappa marginalerna i branschen gör att man inte har råd att driva enheter som går med 
förlust. Det är något som tidigare varit accepterat, men respondenten arbetar hårt med att 
förändra synsättet i organisationen. Enligt C kan man inte ha tålamodet med chefer som inte 
förstår detta budskap. 
 
C har under en längre period försökt kommunicera att förändringstakten kommer att öka. Det 
har känts lite som att ropa ”Vargen kommer!”. ”Nu har många vargar samlats i flock hos oss 
och det innebär att det är nu ledarskapet prövas” säger C. Respondenten menar att det är lätt 
att leda när det går bra. Men i den rådande situationen handlar det om att våga vara rak och att 
våga förändra.  

4.3.3 Butikschefens roll 
 
A ser det som sin uppgift som butikschef att se till så att det finns varor och personal i 
butiken. En kärnfråga är att se till så att personalen känner sig uppskattad och att det finns en 
god kommunikation anställda emellan. Ett annat viktigt ansvarsområde som A betonar är 
ansvaret för försäljningen.  
 
B pekar på vikten av att ledare är förändringsbenägna. De butikschefer som var väl ansedda 
för 15-20 år sedan kunde vara trevliga med kunden och plocka upp varor. Då gick det att vara 
en auktoritär ledare. Idag hänger dessa ledare inte med, eftersom de inte kan hantera 
personalen. Enligt B beror detta på att en auktoritär ledare ”pekar med hela handen” och är 
inte vana att motivera sitt handlande. När en anställd ifrågasätter ledarens beslut kan denne 
inte hantera situationen. Även om B uttrycker det på ett annat sätt än A ser jag här en samsyn 
mellan respondenterna. Båda trycker på vikten av en god kommunikation med de anställda.  
 
Vidare beskriver B butikschefen som en ”spelande coach” som leder och fördelar jobbet 
samtidigt som ledaren är delaktig i den löpande verksamheten. ”Jag tror såhär att den bästa 
gödseln för åkern är bondens egna steg och det stämmer ganska bra” säger B. Jag tolkar detta 
uttalande som att respondenten vill ha butikschefer som är ute på golvet och möter kunden 
tillsammans med sin personal. B betonar också behovet av social kompetens hos 
butikscheferna. De ska kunna vara glada och tillmötesgående, även mot en missnöjd kund. 
Den sociala aspekten mot kunden tycker respondenten är en faktor som gör ledarrollen i butik 
mer komplex än den som finns på ett centralt kontor, där interaktionen endast sker mellan 
chef och anställd.  
 
B pratar om en ram som man ger till butikschefen, som denne ska hålla sig inom. Inom ramen 
får den enskilde stor frihet att röra sig. Det tillstånd som eftersträvas är skaparglädje inom 
vissa gränser. Respondenten tycker att det är viktigt att ge frihet. Det är en faktor som krävs 
om butikscheferna ska tycka att det är roligt att ta hand om personal och att sälja. ”En trist 
verklighet stämmer dåligt ihop med social kompetens mot kund och andra människor” säger 
B.  
  
Enligt C är bra butikschefer en av de viktigaste faktorerna för att skapa en väl fungerande 
organisation. Respondenten ser stora skillnader i kvalitet från butikschef till butikschef. Bra 
butikschefer ger bra resultat och de är duktiga på allt det andra också. Svagare butikschefer 
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fallerar ofta på många punkter. ”Det spelar ingen roll hur bra IT-system vi har. Det spelar 
ingen roll hur bra vi stöttar upp butikerna. Har vi inte chefer som tar det här, ger det ändå 
ingenting”, säger C.  
 
C tycker att det är viktigt att vara trevlig med kunden och att fatta att kunden nästan alltid har 
rätt. Oftast brukar det vara så att om man är rädd om kunderna och de kommer in i butiken 
brukar det mesta gå att lösa bakåt i efterhand. Men har man inte förstått att det är kunderna 
som betalar lönen, då får man ju problem redan inledningsvis. 
 
C menar att det krävs olika prioriteringar beroende på vilken personalstyrka man har i 
butiken. I vissa butiker är personalen lättare att motivera och då kan mer energi läggas på 
kunden. I andra butiker har man personal som faktiskt inte alls fattar varför dom är där och då 
måste man lägga mera krut på personalfrågorna. Det är den centrala ledningen roll att förse 
butikscheferna med en verktygslåda med verktyg för olika situationer. Svårigheten med 
ledarskap är att förstå hur man använder verktygen. 

4.3.4 Mellanchefens roll 
 
Det undersökta företaget har en struktur där en grupp mellanchefer har ansvaret för den 
operativa styrningen av butikerna. Deras roll är att leda ett antal butiker och att fungera som 
arbetsgivare för butikscheferna. A menar att denna mellanchef borde spela samma roll mot A 
som A gör mot butikspersonalen. Med andra ord borde mellancheferna ta ansvaret för att 
butikschefen trivs och utvecklas i sin roll. Respondenten skulle vilja ha kontinuerlig kontakt 
med sin chef för att följa upp problem i butiken. Som det ser ut idag handlar interaktionen 
mest om administrativa frågor och det finns ingen djupare kontakt mellan butikschef och 
mellanchef. A känner dessutom att mellancheferna inte har tillräcklig kunskap om arbetet i 
butik för att kunna fungera som bollplank. Respondenten önskar att cheferna kunde komma ut 
och arbeta i butik lite nu och då för att öka sin förståelse för den rådande situationen. En 
förbättrad kunskapsförmedling är något som A efterlyser. Enligt respondenten finns det för få 
forum för utbyte av idéer butikschefer emellan. Det finns ett behov av mötesplatser, där man 
kan träffas och lösa vardagsproblem tillsammans.  
 
B menar att mellanchefernas roll faktiskt är en coachroll för butikscheferna. I en idealsituation 
skulle butikschefen bara behöva tänka på att sälja varor. Där befinner sig inte organisationen 
idag och det allt högre tempot sätter press på butikscheferna. Mellanchefernas uppgift är att ge 
stöd inom områden där butikschefen inte räcker till. Enligt B handlar relationen mellan 
mellanchef och butikschef idag om att gemensamt se till att rätt vara finns på rätt plats i butik, 
att kostnadsmassan hålls i schack och att förmedla kunskap till butikschefen och dess 
anställda. B menar att det är mellanchefens roll att förflytta kunskap från enheter som 
tillexempel är duktiga på bröd till andra enheter som är mindre bra. B vill också synliggöra 
dessa behov och berättar att man precis har utökat det antal möten och forum som hålls inom 
organisationen. Alla ledare träffas gemensamt en gång per år. Utöver detta sker möten per 
butiksgrupp (den grupp butiker som hör till samma mellanchef) samt i konceptgrupper (de 
butiker som hör till samma koncept).  
 
Enligt A finns stödet från mellancheferna normalt under de första 3-4 månaderna efter att en 
butikschef nyanställts. Efter introduktionsperioden förväntas butikschefen kunna stå på egna 
ben. A tror att detta förfarande härrör från en policy som säger att mellanchefens resurser ska 
användas där de bäst behövs. Personalomsättningen på butikschefer inom organisationen är 
relativt hög och eftersom det hela tiden kommer in nya chefer har mellancheferna hela tiden 
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ny personal att skola in. A ifrågasätter den höga personalomsättningen och menar att företaget 
måste göra någonting fel, eftersom det är så många som slutar. Själv menar respondenten att 
butikscheferna sällan eller aldrig får någon uppskattning eller beröm från sina chefer. A 
berättar också om fall där butikschefer fått utskällningar för att kunder blivit missnöjda, när 
missnöjet i grund och botten baserades på beslut som butikschef och mellanchef tagit 
tillsammans.  

4.3.5 Kommunikation 
 
C berättar att organisationen till stor del är uppbyggd kring snabba kommunikationer. När det 
händer något ska informationen från butikscheferna inte behöva vandra upp i en hierarki 
innan man på central nivå förstår att något har hänt. ”Vi är i behov av oerhört snabb reaktion” 
säger C.  
 
Enligt C är det viktigt med god kommunikation inom organisationen, även när det gäller 
strategiskt arbete. Respondenten menar att organisationen inte kommer att fungera om 
företagsledningen sitter på toppen med en megafon och ropar ut vad de anställda ska göra. 
Strategiarbetet inför kommande år inleds med att företagsledningen sätter ekonomiska mål 
och strategiska inriktningar. Informationen leds sedan ner till butikerna, där butikscheferna får 
svara på målsättningarna. De kan då kommunicera tillbaka huruvida målen är rimliga eller 
inte och om de behöver nya verktyg för att kunna möta målen.  

4.3.6 Företagskulturen 
 
A tar Clas Ohlsons som exempel på ett företag med familjekänsla. Detta karaktäriseras av att 
alla hejar på alla och att man tar hand om varandra. Respondenten menar att den känslan inte 
finns i organisationen och att det lätt blir en ”vi mot dom”-känsla. Som orsak lyfts agerandet 
hos chefer som distanserar sig till sina underställda. För att förbättra situationen önskar A att 
det fanns en bättre personlig kontakt med sin chef. 
 
Enligt C är kulturen en viktig faktor när en organisation ska hantera en högre förändringstakt. 
I detta fall måste ledarskapet driva en kulturförändring. Utgångspunkten för ett sådant arbete 
är en analys av den rådande kulturen, följd av en målbild som berättar var vi vill nå med 
förändringen. Det handlar om många små saker, som hur man klär sig, vad man får säga, hur 
man uppför sig i matsalen, när man tar rast och så vidare.  
 
C menar att kraven på ledarna i organisationen är höga när man ska förändra företagskulturen. 
För att en kulturförändring ska lyckas är det viktigt att man som ledare har rätt mindset och 
hela tiden trycka undan saker som är uttryck för den gamla kulturen. Det gäller att leda i en ny 
riktning, varje dag och varje stund. Det är viktigt att alla ledare är övertygade om att det man 
gör är rätt. Annars blir det svårt att fortsätta förändringsarbete om man på någon punkt får 
personalen emot sig.  
 

4.4 Sammanfattning 
 
För att få en sammanhängande bild av det empiriska materialet inför analysen kommer nu en 
sammanfattning, uppdelad efter tematiska rubriker. I den tematiska sammanfattningen vägs 
respondenternas svar ihop för att ge en helhetsbild av nuläget.  
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4.4.1 Marknadsstrategier 
B och C ger oss olika perspektiv på marknadsstrategier. Sammantaget kan vi säga att fysisk 
närvaro i befolkningstäta områden kombinerat med en samsyn i strategiska frågor och lokal 
bevakning av marknaden är de viktigaste medlen för att möta hoten på marknaden.  

4.4.2 Lokal närvaro kontra kedjestyrning 
 
Vi kan fastställa att den genomgående tanken i den undersökta organisationen är att ett 
centralt samarbete är viktigt för att få effektiva inköp och andra synergier, men att lokal 
anpassning är nödvändig.   

4.4.3 Konkurrensmedel 
 
Den undersökta organisationen vill konkurrera med kundnöjdhet. Även om priset står i fokus 
idag syns tendenser till en skiftning mot kvalitet och miljö. Genom att ha rätt personal i butik 
vill man göra så att kunden trivs. Genom att prata kvalitet och miljö vill man nå en yngre och 
medvetnare målgrupp.  

4.4.4 Ledarskap i förändring 
 
Både B och C pekar på fördelen med att ha erfarenhet från olika branscher. Vi kan sluta oss 
till att organisationen i nuläget till stor del består av personer med erfarenheter uteslutande 
från dagligvaruhandeln och att respondenterna vill försöka ändra på detta. B pratar om vikten 
att få personalen med sig i förändringar och C pratar om tydliga mål. Jag drar paralleller 
mellan dessa två tankar på så sätt att de är två sidor av samma mynt. Om organisationen har 
tydliga mål följer personalen med i förändringen. Genom att jämföra svaren från alla tre 
respondenterna kan vi skönja en situation där den strategiska ledningen har en strategisk 
planering som i viss mån kommuniceras nedåt i organisationen. På butiksnivå är man dock 
inte helt medvetna om var organisationen är på väg och det tar sig uttryck i motstånd från 
butikscheferna.  
 
C berättar om en verklighet där förändringarna gör att det krävs ett rakt ledarskap där ledaren 
vågar förändra. Organisationen har inte råd att ha tålamod med ledare som inte tar till sig detta 
budskap. B förstärker denna bild genom att berätta om organisationer som inte vågat förändra 
och att dessa inte finns kvar idag.  

4.4.5 Butikschefens roll 
 
Det finns en samsyn inom organisationen att butikschefens roll framför allt handlar om att 
finnas på plats i butiken och interagera med butikspersonalen och kunden. C menar att det är 
viktigt att butikscheferna får kommentera målsättningarna som sätts av företagsledningen, 
men ingen av respondenterna nämner butikscheferna som en viktig resurs i det strategiska 
arbetet. 

4.4.6 Mellanchefens roll 
 
Det är tydligt att A inte känner något närmare kontakt med sin chef. Detta trots att B menar att 
mellanchefen ska agera som en coach för butikschefen. A målar upp bilden av en situation där 
butikschefen inte känner sig uppskattad och detta relateras direkt till den höga omsättningen 
av butikschefer. Förutom att relationen mellan butikschef och mellanchef inte finns får vi 
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också en känsla av att mellanchefernas osynlighet också kan bero på att de inte har tillräckligt 
med kunskap för att kunna hjälpa butikscheferna med deras problem.  

4.4.7 Företagsledningens roll 
 
Även om företagsledningens roll inte diskuterats separat i dialogen med respondenterna, kan 
vi ändå dra vissa slutsatser kring detta ämne. Vi kan sluta oss till att företagsledningen sätter 
organisationens mål och visioner på central nivå. Vidare står det också klart att man inser 
vikten av förändring och att man använder de verktyg som står till buds för att driva på 
förändringen.  

4.4.8 Kommunikation 
 
C berättar att det är viktigt för organisationen att det finns snabba kommunikationsvägar från 
butikerna och uppåt i organisationen. Syftet är att snabbt kunna reagera på händelser i butik. 
Samma kommunikationsvägar används för att förmedla strategiska och ekonomiska mål ner 
till butikerna.  

4.4.9 Företagskulturen 
 
C menar att företagskulturen är ett viktigt verktyg som förändrar hela organisationen genom 
många små förändringar. Enligt respondenten är det viktigt att ledarna i organisationen är 
övertygade om att det man gör är rätt. A berättar om en situation där mellanchefer och 
företagsledning distanserar sig från arbetet i butik, vilket leder till en ”vi mot dom”-känsla i 
organisationen.  
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5. Analys 
 
Genom att sammanfatta nuläget i den undersökta organisationen utifrån de intervjuer som 
utförts och införa denna information i samma struktur som insamlat teoretiskt underlag får vi 
en grund att bygga vår analys på. I analysen kommer jag att jämföra de tillvägagångssätt och 
strategier som föreslås i teorin med situationen i det undersökta företaget. I analysen kommer 
jag att försöka hitta korrelationer och avvikelser mellan teori och praktik samt diskutera 
potentiella orsaker till och konsekvenser av likheter och skillnader. Syftet med analysen är att 
belysa skillnader mellan den rådande situationen i det undersökta företaget och den lösning 
som föreslås i uppsatsens teorikapitel.  
 
Analysen kommer att bestå av en diskussion kring varje tema i analysmallen. Förutom 
materialet i mallen kommer jag att använda mig av information om skillnader och likheter 
mellan respondenternas svar och bedömningar av vad dessa variationer har för konsekvenser 
för den undersökta organisationen. Denna bedömning är också ett sätt avgöra vilka delar av 
respondenternas svar som stämmer överens med den verkliga situationen i organisationen 
som helhet och vilka delar som enbart kan sägas vara sant för vissa delar av företaget. Efter 
analysen går vi vidare med att redovisa vilka slutsatser som kan dras av materialet i detta 
arbete.  
 

5.1 Marknadsstrategier 
 
Den undersökta organisationen fokuserar idag på att finnas närvarande i befolkningstäta 
områden. Som framkommit i teorin leder en bred närvaro på marknaden till tunga 
investeringar i fasta tillgångar. Om vi lyssnar till Hitt m. fl. bör vårt företag förvalta sina 
tillgångar på ett sådant sätt att de enkelt kan likvideras och omfördelas efter behov75. 
Utvecklingen mot att binda mindre kapital i fasta investeringar har redan inletts inom 
dagligvaruhandeln. Ett exempel på detta är Coop Sveriges utförsäljning av butiksfastigheter 
under 200576. Med stöd av detta resonemang kan sägas att det vårt företag bör undersöka 
möjligheterna att minska den andelen av sina tillgångar som är bundet i fastigheter och andra 
svårlikviderade tillgångar. Jag menar att detta skulle öka företagets flexibilitet och förmåga att 
möta förändring.  
 
Medan teorin ger en intern bild av möjligheter att utnyttja marknaden för samarbeten kring 
teknikutveckling77 nämns inte samarbete med andra aktörer av någon av respondenterna som 
ett sätt att möta marknaden. Detta utesluter inte att samarbete på tekniska områden faktiskt 
pågår i vissa delar av organisationen, men vi kan sluta oss till att samarbete kring 
teknikutveckling inte anses som en viktig strategi för att förbättra sin position på marknaden. 
Enligt Hitt m. fl. finns det mycket att vinna på att samarbeta med andra aktörer, då fler parter 
delar på utvecklingskostnaderna.78 Med stöd av Hitt m. fl. anser jag att företaget skulle kunna 
utnyttja dessa möjligheter om teknikutveckling fanns med som en tydligare del i det 
strategiska arbetet.  
 

                                                 
75 Hitt, M. m.fl. (1998): 37-38. 
76 Sr.se 2007-05-18 
77 Hitt, M. m.fl. (1998): 33-34. 
78 Hitt, M. m.fl. (1998): 34 
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De tankar som finns angående att bevaka marknaden för att på så sätt observera förändringar 
och reagera på dessa anser jag vara tecken på ett reaktivt beteende. Svaren visar dock att C är 
medveten om att ett proaktivt handlande är att föredra, men att den rådande 
marknadssituationen inte gör det möjligt att alltid ligga först och leda marknaden. Som 
klargjordes i teorin är proaktivt handlande och initiativtagande en del i ett transformellt 
ledarskap och något som är önskvärt för att möta en hög förändringstakt79. Med stöd av 
Tarabishy kan jag här påstå att den undersökta organisationen skulle dra nytta av en stark 
vision. Detta eftersom en vision skulle hjälpa företaget att agera proaktivt.80 

5.2 Konkurrensmedel 
 
Även vad gäller konkurrensmedel ingår ny teknik i vår teoretiska modell. B ser teknik som ett 
bra sätt att effektivisera verksamheten, men håller inte med om att det är ett konkurrensmedel. 
Med hjälp av Hitt m.fl.81 kan vi bekräfta att teknik kan spela en viktig roll vid 
effektiviseringar, men att den som är först på marknaden med nya lösningar också får fördelar 
i konkurrensen om kunderna. Organisationen fokuserar idag på att konkurrera med värden 
som man tror att kunden kommer att efterfråga i morgon, vilket visar på proaktivt tänkande. 
Med stöd av litteraturen menar jag dock att det också vore önskvärt med en medvetenhet om 
de värden som användning av ny teknik kan tillföra för kundtillfredsställelsen. 
 
B och C har båda en fokus på vikten av att ha rätt personal i butik. Detta kan ställas mot den 
bild som ges av A. A berättar om att relationer mellan chefer och anställda inte är så god som 
respondenten skulle önska. A pratar också om bristen på stöd och uppmuntran. Det som 
efterlyses är att företaget tittar på de anställdas arbetssituation som helhet, för att undersöka 
hur denna skulle kunna göras mer stimulerande. B berättar att ”Jag tror ändå att människorna 
på nått sätt, alltså just mjukvaran, det är den absolut viktigaste konkurrenskraften man har.” 
Däremot nämner varken B eller C något om eventuellt missnöje med arbetssituationen hos de 
butiksanställda. Jag menar att detta antingen visar på att missnöjet inte är känt alternativt inte 
prioriteras eller också visar det på brister i den ostrukturerade intervjun som medel för 
informationsinhämtning i denna typ av frågor. Oavsett vilket kan vi sluta oss till att det råder 
en enighet i företagsledningen om att personalen är ett viktigt konkurrensmedel och att man 
butiksnivå inte känner att alltid behandlas som en värdefull resurs.  

5.3 Ledarskap i förändring 
 
Respondenterna pratar om kontakterna med kund i butik som den viktigaste källan för 
information om marknaden. Denna information kommuniceras sedan uppåt i organisationen 
för bearbetning. Om processen fungerar såsom den beskrivs av företagets representanter 
stämmer den väl överens med den lösning som litteraturen förespråkar. Det ständiga 
insamlandet av ny information kompenserar för osäkerheten på marknaden genom att ge 
upphov till nya affärsmöjligheter. Dessutom ger ökad kunskap om kunden möjligheter att öka 
kundnyttan och därmed konkurrenskraften.82 
 
När informationen väl finns i organisationen är det min uppfattning att den också måste 
bearbetas och spridas för att sedan kunna ligga till grund för snabbt agerande. Som vi vet 
berättade A om behovet av förbättrat informationsutbyte, såväl horisontellt som vertikalt i 
                                                 
79 Tarabishy, A. (2005):27. 
80 Tarabishy, A. (2005):27. 
81 Hitt, M. m.fl. (1998): 32. 
82 Hitt, M. m.fl. (1998): 28-29. 
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organisationen. B och C beskrev olika metoder som just nu implementeras för att råda bot på 
detta problem. Litteraturen ger en lösning som innefattar bildandet av team med anställda med 
olika funktioner83. Anpassat på vårt företag skulle det kunna innebära att skapa arbetslag ute i 
butikerna eller att butikspersonal arbetar tillsammans med administrativ personal för att lösa 
olika problem. Det är möjligt att så redan sker i organisationen idag. Med stöd av den lösning 
som Hitt m. fl.84 lyfter fram tror jag dock att en mer systematisk användning av arbetslag, 
med deltagare från olika delar av företaget, skulle öka företagets förmåga att ta till sig ny 
information och handla snabbt vid signaler på förändringar.  
 
Hitt m. fl. menar att personalen i ett sådant läge som vår organisation befinner sig i ska 
utbildas kontinuerligt. Genom utbildning blir personalstyrkan flexiblare och blir lättare att 
omplacera.85 Både B och C ser det som en svaghet att många av organisationens anställda har 
begränsad erfarenhet från andra branscher. De pratar också om att det vore positivt om man 
lyckades bredda de anställdas kunskapsbas. Jag ser detta som ett tecken på att 
företagsledningen är medveten om att en välutbildad personal ökar företagets flexibilitet. Vi 
får också signaler om att det finns initiativ i organisationen som syftar till att utbilda 
personalen i ämnen som bröd och delikatesser. Detta visar att man arbetar i rätt riktning. Jag 
tror dock att det är långt kvar till den nivå som författarna menar är nödvändig för att 
kompetensutvecklingen ska ge positiva effekter på företagets flexibilitet, men man har 
åtminstone tagit ett steg på vägen.  
 
I teorikapitlet visade det sig att intraprenörskap främjas när ledare vågar öka sina anställdas 
grad av delaktighet.86 Vidare slog vi fast att en ledare måste vara säker på sig själv för att våga 
lägga mer ansvar på sina underställda.87 A berättar om en situation som på flera plan 
underminerar möjligheterna för den undersökta organisationen att öka graden av 
entreprenörskap med denna metod. För det första är A osäker på vilken riktning företaget är 
på väg. Jag anser att detta styrker vår slutsats om att företaget skulle dra nytta av en stark 
vision. Vidare är A av den uppfattningen att butikscheferna inte känner stöd från 
mellancheferna i genomförandet av beslut. Inte ens i frågor där beslut tagits gemensamt av 
butikschef och mellanchef. Här finns en koppling till behovet av en trovärdig ledare vid 
genomförandet av förändringar. I detta fall är definitionen av trovärdighet att ledaren är 
konsekvent i ord och handling.88 Jag anser att mellanchefernas brist på trovärdighet jämt emot 
butikscheferna, tillsammans med bristen på stöd vid genomförande av förändring och 
osäkerhet om var företaget är på väg, sammantaget skapar en situation där endast de starkaste 
butikscheferna kan vara säkra på sig själv. Detta leder i sin tur till att butikscheferna inte 
vågar lägga mer ansvar på sina anställda, vilket hämmar utvecklingen av intraprenörskap. I 
teorikapitlet slog vi fast att entreprenörskap i organisationen – intraprenörskap, är den 
viktigaste faktorn för att förbättra företagets förmåga att förändra sig och därmed kunna möta 
en ökad förändringstakt. Mot bakgrund av dessa samband anser jag att den rådande 
situationen på butiksnivå inte främjar intraprenörskap och att detta hämmar företagets 
förmåga att möta förändringar på marknaden. Jag kan tänka mig att bristen på förändring på 
butiksnivå kan tolkas som att butikschefen inte är tillräckligt förändringsbenägen. Om vi 
relaterar detta till det faktum att företagsledningen uttrycker att de inte kan ha tålamod med 
ledare som inte tar till sig budskapet gällande vikten av förändring får vi en intressant 

                                                 
83 Hitt, M. m.fl. (1998): 35-36. 
84 Hitt, M. m.fl. (1998) 
85 Hitt, M. m.fl. (1998): 29-31. 
86 Tarabishy, A. (2005):27. 
87 Tarabishy, A. (2005):26. 
88 Tarabishy, A. (2005):27. 
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helhetsbild. Den bilden visar att trycket är högt från företagsledningen för att driva igenom 
förändringar i butik, men butikscheferna har inte det stöd och den självsäkerhet som krävs för 
att lägga större ansvar på sina anställda vilket i sin tur leder till att organisationens förmåga att 
förändra inte förbättras. När det står klart att förändringarna inte genomförs som förväntat är 
det butikschefen som får skulden, när det verkliga problemet ligger i brist på förankring av 
företagets visioner och mål och icke trovärdigt ledarskap från mellancheferna. Jag menar inte 
att företagsledningen gör fel som sätter högt fokus på förändring. Jag ser tvärt om 
förändringsviljan som något ytterst positivt. Min poäng är i stället att organisationen idag 
tittar på fel faktorer när man analyserar misslyckade försök till förändring. Utifrån min analys 
kan vi sluta oss till att en stark vision och ett trovärdigt ledarskap på mellanchefsnivå bör 
utvecklas för att öka företagets förmåga att möta förändring. 

5.4 Företagsledningens roll 
 
Tidigare i analysen har vi fastställt att bristen på en stark vision är till nackdel för 
förändringsarbetet i organisationen. De visioner och mål som företaget arbetar efter idag sätts 
på en central nivå, för att sedan förankras på butiksnivå. Det arbetssätt som används idag går 
att till viss del likställa med den metod som Meyer89 föreslår. Denna metod baseras på en 
vision som sätts på central nivå. Hela organisationen involveras sedan i arbetet med att hitta 
strategier för att nå visionen.90 Eftersom A uttrycker osäkerhet gällande företagets riktning 
kan vi sluta oss till att den vision som existerar idag inte är tillräckligt starkt utformad, 
alternativt att den inte kommunicerats på ett tydligt sätt. Vad gäller strategiarbetet sker detta 
till stor del på central nivå, men butikerna får möjlighet att komma med input. Om vi jämför 
rådande situation med den i teorin föreslagna lösningen ser vi att en förskjutning i arbetet 
skulle vara önskvärd. Denna förskjutning skulle bestå i att företagsledningen skiftade om sitt 
fokus till att bli mer strategiskt, med målsättning att skapa breda och långsiktiga riktlinjer för 
organisationen. Med dessa riktlinjer till hjälp kan butikschefer och mellanchefer gemensamt 
arbeta fram medel för att nå målen. På detta sätt förtydligar man sina förväntningar på 
butikerna, samtidigt som man ökar de anställdas motivation att genomföra strategierna91.  
 
Även om det inte ingått i någon av frågeställningarna till respondenterna menar jag att 
företagsledningen i den undersökta organisationen tillgodoser butikernas behov av 
administrativt stöd. Denna slutsats drar jag med utgångspunkt i As svar gällande kontakten 
med mellancheferna, som ofta kretsar kring just administrativa frågor. Detta följer de 
riktlinjer som vårt teoretiska ramverk föreslår. Där sägs att administrativt stöd är en 
förutsättning för att personal med kundkontakt ska kunna utföra sin uppgift92.  

5.5 Butikschefens roll 
 
Kommunikation med butikspersonalen nämns av våra respondenter som en viktig uppgift för 
butikschefen. För att ske i enlighet med vad som föreslås i teorin bör kommunikationen tona 
ner risken med förändring och lägga fokus på fördelarna med densamma93. Utifrån insamlat 
empiriskt material finns ingen information att bygga vidare på i denna fråga. Den synpunkt vi 
kan ge med utgångspunkt i det teoretiska underlaget är att butikschefen inte ska ta allt för stor 
hänsyn till motstånd från vare sig butikspersonal, mellanchefer eller företagsledning. 
                                                 
89 Meyer, D. (2000). 
90 Meyer, D. (2000), 102. 
91 Meyer, D. (2000), 102. 
92 Chakravarthy, B. (1998): 438 
93 Sathe, V. (2003), 189. 
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Förändring är så pass viktig att det är bättre att be om ursäkt i efterhand än att hålla 
nydaningen tillbaka.94 
 
Eftersom butikschefen är närmast kunden är det butikschefens ansvar att se till att företagets 
strategier förverkligas. Mot bakgrund av detta fastslog vi i teorikapitlet att butikschefen bör ha 
frihet att anpassa butiksdriften för att på bästa sätt tillfredsställa kundens behov.95 B anser 
generellt att ledare måste ha en viss rörelsefrihet för att vara kreativa. Butikschefer har därför 
en fastställt ram som man kan röra sig inom. Rörelsefriheten beror på enhetens storlek, där det 
finns litet utrymme för förändring på de små enheterna medan de stora enheterna har större 
frihet. Vi kan med andra ord dra slutsatsen att butikscheferna, om än i varierande grad, har 
den frihet som krävs för att möta kundens behov. Om vi än en gång relaterar tillbaka till As 
osäkerhet gällande företagets riktning anser jag att en tydligare definition av butikschefens 
ramar skulle ge det dagliga arbetet ett förbättrat fokus. Som nämnts tidigare vore det 
dessutom önskvärt att flytta en större del av det strategiska arbetet ut på butiksnivå för att på 
så sätt öka butikschefernas motivation att genomföra strategierna96. Sammantaget kan vi sluta 
oss till att ett tydliggörande av butikschefens handlingsramar och en högre grad av 
involvering i det strategiska arbetet skulle ge det dagliga arbetet ett starkare fokus och en 
starkare motivation på butiksnivå.  

5.6 Mellanchefens roll 
 
Mellanchefens roll liknar butikschefens i teorin i det att det är viktigt hur denne 
kommunicerar förändringar97 och att förändring är så viktigt att det inte alltid går att vänta på 
stöd från underordnade och överordnade innan de genomförs98. Precis som i fallet med 
butikscheferna har vi inte tillräcklig information kring hur mellancheferna kommunicerar för 
att dra några slutsatser, annat än att tillvägagångssättet ovan är önskvärt. 
 
Genom As beskrivning av mellancheferna får vi veta att de saknar tillräcklig kunskap om 
dagligvaruhandeln, inte finns till hands som bollplank för butikschefen och inte är konsekvent 
i ord och handling – kriterier som enligt den teoretiska referensramen är viktiga för att främja 
intraprenörskap. Detta trots att det enligt B är mellanchefernas ansvar att fungera som coacher 
för butikscheferna. Jag menar att denna verklighetsbeskrivning inte nödvändigtvis behöver 
betyda att mellancheferna inte har den vilja och kompetens som krävs för att fylla sin 
funktion. Enligt min uppfattning kan bristerna lika gärna bero på otillräckliga resurser eller 
dåliga direktiv från företagsledningen. Utifrån det material vi har att utgå ifrån kan vi inte 
fördjupa oss i frågan om orsaker. Något vi däremot kan titta närmare på är följderna av den 
rådande situationen. Eftersom mellanchefernas roll är att fungera som länk mellan 
företagsledningen och butikerna kan vi anta att de fyller en viktig funktion i att kommunicera 
företagsledningens vision till butikscheferna. Om denna kommunikation brister skulle det 
kunna vara orsaken till att butikscheferna upplever att företaget har en otydlig riktning. Vi vet 
att företagsledningen är förändringsbenägen, men om mellancheferna inte besitter denna vilja 
och agerar på ett sätt som hämmar butikschefens kreativitet och självsäkerhet kan vi anta att 
förändringarna ofta inte genomförs som planerat. Jag anser att den vikt som läggs på 
mellanchefens roll i teorin och de bristerna i uppfyllandet av denna roll i den undersökta 
organisationen ger belägg för att peka ut mellanchefsrollen som ett problemområde ur ett 

                                                 
94 Sathe, V. (2003), 194. 
95 Chakravarthy, B. (1998): 438 
96 Meyer, D. (2000), 102. 
97 Sathe, V. (2003), 189. 
98 Sathe, V. (2003), 194. 
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ledarskapsperspektiv. Företagsledningen har en bild av mellanchefsrollen som stämmer 
överens med den teoretiska modellen. Ett första steg på vägen vore att synkronisera utförandet 
av mellanchefsrollen med företagsledningens bild av densamma.  

5.7 Kommunikation 
 
Företagsledningen vill ha korta beslutsvägar för att snabbt kunna reagera på händelser på 
marknaden. Detta tankesätt främjar entreprenöriellt beteende i organisationen99. Litteraturen 
föreslår användning av ny teknik för att underlätta kommunikation i företaget100. Behovet i 
det undersökta företaget av att sprida information vertikalt och horisontellt i organisationen 
gör att jag bara kan instämma i denna rekommendation.  

5.8 Företagskulturen 
 
C är medveten om att kulturen i organisationen är ett viktigt redskap vid förändring. Det pågår 
ett arbete med att ständigt förändra företagskulturen. Om man lyckas med att göra förändring 
till ett normaltillstånd inom organisationen har man nått det mål som sätts i litteraturen101. 
Med tanke på att förändring är ett relativt nytt fenomen för den undersökta organisationen kan 
vi anta att man har en lång väg kvar att gå. C menar att det är viktigt att ledarna i 
organisationen har en övertygelse om att man gör rätt, för att inte hindras av motstånd från 
underställd personal. Om Cs antagande stämmer kan arbetet med att förändra företagskulturen 
hindras av den rådande situationen, då vi tidigare slagit fast att butikscheferna inte har de 
förutsättningar som krävs för att de ska kunna utöva ett självsäkert ledarskap. Situationen blir 
inte bättre av att A upplever den rådande organisationskulturen som präglad av en ”vi mot 
dom”-känsla. A efterlyser en mer familjär känsla i företaget. Även om jag inte kan bekräfta 
As önskan med vetenskapliga belägg går det att dra slutsatsen att om det undersökta företaget 
har mycket att vinna på att lyckas med en förändring av företagskulturen. Detta eftersom vi 
tidigare slagit fast att det förbättrade kunskapsutbytet102 och ökade drivkraften för 
entreprenöriellt beteende103 som en förändringsbenägen kultur i organisationen kan ge skulle 
förbättra företagets förmåga att möta förändringar.  

                                                 
99 Hitt, M. m.fl. (1998): 35-36. 
100 Hitt, M. m.fl. (1998): 32. 
101 Hitt, M. m.fl. (1998): 35-36. 
102 Hitt, M. m.fl. (1998): 35-36. 
103 Tarabishy, A. (2005): 27. 
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6. Slutsats 
 
Den litteraturgenomläsning som resulterade i teorikapitlet har givit oss en bild av begrepp 
från den generella managementlitteraturen som kan appliceras på dagligvaruhandeln. De 
empiriska resultat som sedan redovisas beskriver marknadssituationen och 
ledarskapsutövningen i det undersökta företaget. Slutligen har analysen av detta material 
använts för att identifiera likheter och skillnader mellan den rådande situationen i det 
undersökta företaget och det teoretiska ramverket. Vad som återstår är sammanfatta hur det 
undersökta företaget kan anpassa sig för att möta den ökande förändringstakten på 
marknaden.  
 
Kapitlet inleds med en upprepning av problemet, följt av det svar jag anser mig kunna ge. 
Avslutningsvis diskuteras konsekvenserna av studiens resultat.  
 

6.1 Problem 
 
Hur kan ett undersökt företag inom dagligvaruhandeln anpassa sig för att möta den 
ökande förändringstakten på marknaden?  
 

6.2 Resultat   
 
Anpassningen som den undersökta organisationen måste genomgå för att förbättra sin 
förmåga att möta förändring kan inte sammanfattas i några få termer. Förändringsarbetet 
präglas i stället av många små justeringar som förbättrar företagets flexibilitet, ett steg i taget. 
Övergripande kan sägas att dessa steg blir enklare att ta om det finns centralt stöd för 
processen. Företagsledningen spelar en viktig roll i genomförandet av förändring och den 
förändringsbenägenhet som finns hos personer på ledande poster i det undersökta företaget är 
en bra grund att bygga vidare på. 
 
Jag föreslår att följande förändringar genomförs på det undersökta företaget för att möta den 
ökade förändringstakten på marknaden:  
 

- Företagsledningen bör utforma och kommunicera organisationens syfte på ett 
tydligare sätt för att öka organisationens förmåga att möta förändringar. 

- Bör minska andelen fasta tillgångar för att öka sin flexibilitet.  
- Bör utnyttja möjligheter till tekniska samarbeten med andra aktörer på marknaden, 

inte minst i syfte att öka kundnyttan. 
- Skulle tjäna på att få butikspersonalen att känna sig som en värdefull resurs. 

Satsningen på kompetensutveckling är ett steg i rätt riktning.  
- Ökat samarbeta över funktionsgränserna skulle öka förmågan att ta till sig och reagera 

på ny information.  
- Butikschefer och mellanchefer bör få en större roll i det strategiska arbetet för att öka 

motivationen att nå organisationens mål. 
- Mellanchefens roll i praktiken bör synkroniseras med den bild av rollen som 

företagsledningen har.  
- Fortsatt förändring mot en förändringsbenägen företagskultur har många fördelar.  
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Ovan föreslagna förändringar ska inte ses som en checklista som avverkas uppifrån och 
ner, utan snarare som en inspiration och en vägvisare i arbetet med att identifiera hur 
ledarskapet inom organisationen kan förändras.  

 

6.3 Rekommendationer för fortsatta studier 
 
Syftet med studien har inte varit att komma till generaliserbara slutsatser kring ledarskapet 
inom dagligvaruhandeln, utan att ge en beskrivning av vad som kan förbättras i det 
undersökta företaget. Resultatets teoretiska implikationer blir därför möjligheten att 
identifiera faktorer som varit så viktiga i fallet, att en studie med ett större urval är av intresse. 
Jag anser att den faktor som sticker ut som den allra viktigaste i detta fall är 
mellanchefsrollen. Mittemellan visionära mål på ledningsnivå och konkret genomförande i 
butik spelar mellanchefen en viktig roll i förändringsprocessen. I det undersökta företaget 
uppfylls inte rollen på ett tillfredsställande sätt, vilket leder till att butikschefer och 
butiksanställda inte får det stöd som krävs för en lyckad förändring. Om situationen ser 
likadan ut på fler företag inom dagligvaruhandeln finns det ett behov av att undersöka 
problematiken i en större studie.  
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Bilaga 1 - Analysmodell för teoretisk och empirisk data
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Samarbete med andra aktörer 
vid teknikutveckling ger 
minskade kostnader.

Ökad flexibilitet uppnås genom 
att göra fasta tillgångar, så som 
butiker, rörligare och lättare at 
anpassa efter förändringar i 
marknaden.
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Företaget vill ha fysisk närvaro 
i befolkningstäta områden.

Varje butik bevakar sin egen 
marknad och letar efter tecken 
på förändring. 
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n Användning av ny teknik ger 
ökad kundtillfredsställelse och 
ökad inre effektivitet.

Kontinuerlig utbildning av 
anställda lkar deras kunskaper 
och gör att de lättare kan 
anpassa sig efter företagets 
behov. 
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en Organisationen vill arbeta för 

att ha rätt personal i butiken 
och på så sätt skapa 
kundnöjdhet

Fokus på kvalitet och miljö ska 
locka unga medvetna kunder
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Organisationen samlar ständigt 
på sig ny kunskap för att 
kompensera för en hög grad av 
osäkerhet på marknaden.

Utbildning av personalen sker 
löpande för att underlätta 
anpassning efter företagets 
behov.

Anställda med olika funktioner 
integreras i team för att 
underlätta innovativt agerande.

Ledare måste vara säkra på sig 
själv för att våga lägga mer 
ansvar på sina underställda och 
för att vara en god förebild för 
anställda som då vågar ta mer 
ansvar.

Det är ledarens uppgift att öka 
graden av delaktighet för att på 
så sätt främja intraprenörskap.

Ledarens trovärdighet, att vara 
konsekvent i ord och handling, 
är viktig vid genomförandet av 
riskabla förändringar.
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En stor del av organisationen 
består idag av personal med 
liten erfarenhet av andra 
branscher och det är något som 
företagsledningen försöker 
ändra på. 

Butikscheferna är osäkra på i 
vilken riktning företaget är på 
väg. 

Företagsledningen ställer krav 
på förändring och har inget 
tålamod med ledare som inte 
vågar förändra. 

Företagsledningen menar att en 
samsyn i organisationen kring 
strategiska frågor är viktig för 
att säkerställa att alla delar av 
företaget arbetar mot samma 
mål. 

Butikscheferna känner inte att 
de har stöd från mellancheferna 
i genomförandet av gemensamt 
tagna beslut. 
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Företagsledningen arbetar fram 
en vision som sätter riktningen 
för företagets verksamhet.

Hela organisationen involveras 
i arbetet med att ta fram 
strategier som ska följas för att 
nå den uppsatta visionen. 

Tillgodose butikernas behov av 
stöd från administrativ 
personal.
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Företagsledningen gör den 
strategiska planeringen och 
förankrar den sedan på 
butiksnivå. 

Företagsledningen tycker att 
förändring av organisationen är 
viktig och man använder de 
medel man kan för att driva på 
förändringen. 

Beroende på butikens storlek 
har butikschefen olika stora 
möjligheter att påverka 
butikens utformning. 
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Butikschefen är ansvarig för att 
företagets strategier 
förverkligas.

Butikschefen har frihet att 
anpassa butiksdriften för att på 
bästa sätt tillfredsställa kundens 
behov.

Det är viktigt att butikschefen 
kommunicerar förändringar på 
ett sätt som gör dem mindre 
skrämmande och mer befogade 
för såväl överordnade som 
underordnade.

Om det finns starkt motstånd 
mot förändring måste chefen 
våga gå vidare med utan att 
fråga om lov. 
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Butikschefens roll är att finnas 
på plats i butik och interagera 
med butikspersonalen och 
kunden. 

Butikscheferna har en mindre, 
rådgivande roll i det strategiska 
arbetet. 
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Det är viktigt att  mellanchefen 
kommunicerar förändringar på 
et sätt som gör dem mindre 
skrämmande och mer befogade 
för såväl överordnade som 
underordnade.

Om det finns starkt motstånd 
mot förändring måste chefen 
våga gå vidare med utan att 
fråga om lov. 

Mellanchefen måste ha 
kunskap om och erfarenhet av 
dagligvaruhandeln för att vara 
trovärdiga.

Butikschefen behöver stöd från 
mellanchefen i svåra beslut för 
att entreprenörskap ska främjas.

Mellanchefen bör utmana 
butikschefen genom att komma 
med alternativa lösningar till de 
som butikschefen själv föreslår.
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Mellanchefens roll är att 
coacha butikschefen, men 
denna roll uppfylls inte. 

Mellancheferna har inte 
tillräckligt med kunskap om 
butiksarbete för att vara bra 
bollplank för butikscheferna. 
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n Effektiva informationssystem 

underlättar intern 
kommunikation.

Korta beslutsvägar främjar 
entreprenöriellt beteende.
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en Företagsledningen vill ha korta 
kommunikationsvägar för att 
snabt kunna reagera på 
händelser i butik.
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Förändring är ett 
normaltillstånd i den rådande 
organisationskulturen vilket gör 
att ständig utveckling är en 
naturlig del av företagets 
verksamhet.

En förändringsbenägen kultur 
underlättar kunskapsutbytet och 
spridningen av lyckade initiativ 
inom organisationen.

Genom att inpränta 
entreprenöriella värden i 
organisationen ökar ledaren 
drivkraften för innovativt 
beteende.
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Företagsledningen ser 
företagskulturen som ett viktigt 
verktyg för att förändra 
organisationen.

Butikschefer upplever att det 
dinns en "vi mot dom"-känslar i 
organisationen, som 
uppkommer när chefer 
distanserar sig från anställda. 



Bilaga 2 
 
Intervjumallar  
 
Intervjuperson A 
 
Bakgrund 
 

- Personlig bakgrund 
- Butikens utveckling 

 
Ledarskap i butik 
 

- Butikschefens roll i butiken 
- Central styrning kontra frihet 

 
Mellanchefens roll 
 

- Mellanchefens roll  
 
Interaktion mellanchef – butikschef 
 

- Kommunikation mellan dig och din chef  
- Frågor som hanteras gemensamt 
- Frågor som hanteras enskilt 

 
Företagskulturen 
 

- Organisationskulturen idag  
- Önskade förändringar 

 
Butikschefsrollen 
 

- Butikschefens status i organisationen 
- Uppskattning i arbetet 

 
Tömning 
 

- Något mer att tillägga?  
 



Intervjuperson B 
 
Bakgrund 
 

- Personlig bakgrund 
- Branschens utveckling 
- Syn på branschens framtid 

 
Konkurrensmedel 
 

- Viktiga konkurrensmedel idag 
- Centrala strategier kontra strategier i butik 

 
Förändring 
 

- Strategier för att möta förändring 
 
Ledarskap 
 

- Ledarskap i förändring 
- Påverkan på chefsrollen 
- Påverkan på chefsrekrytering 
- Ledarens beteende 
- Leda i butik kontra central ledning 

 
Butikschefen 
 

- Butikschefens inflytande på strategier 
- Butikschefens inflytande på butik 

 
Teknik 
 

- Teknikens roll i affärsmodellen 
 
Mellanchefsrollen 
 

- Relationen mellanchef – butikschef 
- Arbetsfördelning mellanchef – butikschef 

 
Företagskulturen 
 

- Organisationskulturen idag  
- Önskade förändringar 

 
Tömning 
 

- Något mer att tillägga?  



Intervjuperson C 
 
Bakgrund 
 

- Personlig bakgrund 
- Branschens utveckling 
- Syn på branschens framtid 

 
Konkurrensmedel 
 

- Viktiga konkurrensmedel idag 
- Centrala strategier kontra strategier i butik 

 
Förändring 
 

- Strategier för att möta förändring 
 
Ledarskap 
 

- Ledarskap i förändring 
- Påverkan på chefsrollen 
- Påverkan på chefsrekrytering 
- Ledarens beteende 
- Leda i butik kontra central ledning 

 
Företagskulturen 
 

- Organisationskulturen idag  
- Önskade förändringar 

 
Tömning 
 

- Något mer att tillägga?  
 


