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Sammanfattning 

 
Uppsatsens främsta syfte var att på ett bergripligt sätt kunna få en inblick i huruvida ledaren 

och dennes ledarskap påverkar arbetstillfredställelsen hos medarbetarna på den specifika 

arbetsplatsen. Vi har eftersträvat att för läsaren beskriva fenomenet arbetstillfredställelse i 

detaljhandelsmiljö och med teoretiskt stöd uppvisat vikten av god attityd hos personalen 

gentemot sina kunder. 
 

Angående det teoretiska synsättet i uppsatsen diskuterades både positivism och hermeneutik. 

Vi menade att helt objektiva iakttagelser och mätningar är svåra att göra och att vi under 

arbetets gång skulle skapa oss förståelse för ämnet, vilket kan anses som ett hermeneutiskt 

synsätt. Vi ville dock begränsa vår subjektivitet genom att använda analys- och 

datainsamlingsmetoder som brukar betecknas som kvantitativ, det vill säga ett positivistiskt 

synsätt. Arbetet har därmed utformats med vår tanke att vi inte tror att verkligheten kan 

betraktas som objektiv beträffande sociala förhållanden och arbetstillfredställelse men att vi 

kommer att vara så neutrala som möjligt vid uppsatsskrivandet. Vi har i arbetet valt en 

deduktiv ansats, då vi ansåg att vår tidigare erfarenhet och kunskap om ledarskap var 

otillräcklig. 
 

De två utgångspunkter som uppsatsen har utformats efter var dels att genom en kvantitativ 

studie granska arbetstillfredställelsen hos medarbetarna i ett antal dagligvarubutiker, samt att 

skapa en uppfattning om ledarskapets inverkan för eventuella skillnader på 

arbetstillfredställelse mellan studerade butiker. Vi ansåg att relevant fakta kunde samlas in 

både genom intervjuer med butikschef samt dennes personal. Vår undersökning bestod   

således i en kvalitativ, mer djupgående, intervju med repsektive butikschef och en 

enkätundersökning som medarbetarna fick fylla i. Butikschefen fick frågor angående hur  

denne reagerar i konfliktsituationer, om denne belönar goda prestationer, således frågor som 

berör de anställdas arbetssituation och hur chefen arbetar för att göra den bättre. Medarbetarna 

i sin tur fick svara på frågor gällande sin motivation och arbetstillfredställelse samt hur de 

uppfattar sin chef angående bland annat personalutveckling och hur denne agerar i det dagliga 

arbetet. 

 
I analyskapitlet tog vi sedan hänsyn till svaren från både den kvalitativa och den kvantitativa 

studien genom utvalda teorier fastställa vilken ledarstil den specifika butikschefen tillämpar. 

Resultatet av vår analys påvisade att ledare som hade transformella och relationsorienterade 

egenskaper hade positiv inverkan gällande arbetstillfredställelse och motivation hos sina 

anställda. Transaktionella och strukturinriktade egenskaper hos ledaren hade även det positiv 

inverkan på de anställdas motivation, dock inte lika viktig för arbetstillfredställelsen. 

Vår slutsats av analyskapitlet var att det inte finns en specifik ledarstil som är mest lämplig i 

skapandet av motivation och arbetstillfredsställelse, utan att det istället är en kombination av 

de ovan nämnda ledarstilarna. 
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1. PROBLEMBAKGRUND 

 
"Idag spenderar konsumenterna omkring 30 procent av sina disponibla inkomster i 

detaljhandeln samtidigt som branschen omsätter 600 miljarder kronor och sysselsätter 250 

000 medarbetare." (Rämme, Gustafsson, Vestin, Lindblom, Kilander, 2010, s. 2) 
Detaljhandeln måste därför anses vara en av samhällets ekonomiska 

"stöttepelare" och branschens överlevnad och framgång en viktig för den ekonomiska 

utvecklingen i ett land. Inom detaljhandeln som omfattar många olika typer av handel, anser 

vi dessutom att dagligvaruhandeln är av speciellt intresse då denna tillhandahåller våra 

matvaror och som konsumenter är vi beroende av att det finns tillräckligt många butiker som 

konkurrerar med varandra och samtidigt överlever för att vi skall kunna få bra priser,   

kvalité, ett gott utbud av varor etc. Detta arbete kommer därför att fokusera sig på 

dagligvaruhandeln. 

 
Frågan om vad som påverkar detaljhandelns eller den enskilda butikens verksamhet och 

ytterst dess framgång och överlevnad kan beskrivas på många olika sätt. Freathy (2003) gör 

en indelning i externa och interna påverkansfaktorer. De externa faktorerna eller 

miljöfaktorerna indelas i sin tur i sex olika faktorer – de demografiska förhållandena, den 

ekonomiska miljön, den naturliga miljön, den teknologiska miljön samt den politiska och 

kulturella miljön. De demografiska faktorerna eller "befolkningsstrukturen" handlar om  

storlek, ålder, kön, etc, inom ett visst område. Den ekonomiska miljön definieras som allt som 

påverkar kundernas köpkraft och köpmönster. Den tredje faktorn är den naturliga miljön och 

då åsyftas olika så kallade naturliga orsaker som kan påverka en verksamhet, till exempel en 

jordbävning eller någon annan naturkatastrof. Den teknologiska miljön omfattar uppfinningar 

och nya teknologier som kan påverka en verksamhet. Den femte faktorn är den politiska   

miljö som en verksamhets bedrivs i, alltså de lagar och regler som påverkar en verksamhet 

inom ett visst land eller en viss region. Den sista externa faktorn är den kulturella miljön och 

den omfattar de faktorer som påverkar samhällets värderingar. När den interna miljön 

diskuteras, nämns bland annat faktorer som hur butiken ser ut in- och utvändigt, vart butiken 

är lokaliserad i förhållande till vart kunderna finns, vilket sortiment butiken har, vilka 

marknadsföringsinsatser som görs, personal, ledarskapet i butiken samt hur medarbetarna 

arbetar samt pris (Freathy, 2003, s. 60-62). 

 
Möjligheterna för detaljhandeln att påverka de olika faktorer som nämns ovan är sannolikt 

relativt små vad gäller de externa faktorerna, varför man i den enskilda butiken får 

koncentrera sig på de interna för att påverka sin framgång och överlevnad. Inom 

dagligvaruhandeln som utgör fokus för detta arbete är troligen möjligheterna att särskilja   

sig inför konsumenten vad gäller de så kallade interna faktorerna ännu mindre än i vissa  

andra typer av butiker inom detaljhandeln. I detta sammanhang kan också nämnas att 

utbyggnaden av infrastrukturen och kollektivtrafiken gjort att konsumenter idag är mer  

mobila än tidigare, vilket har lett till att fler butiker idag ligger inom räckhåll för ett stort antal 

människor. Detta innebär också att valmöjligheterna blivit ännu större för den enskilda 

konsumenten, samt att möjligheterna att ”sticka ut” för den enskilda matvarubutiken har blivit 

mindre. 

 
När en konsument bestämt sig för att göra sina dagligvaruinköp finns det vanligtvis ett antal 

möjliga butiker som kan tänkas tillhandahålla det önskade sortimentet. Mer eller mindre 

systematiskt utvärderar därför också konsumenten de olika butikerna utifrån en rad av de ovan 

nämnda egenskaperna (Freathy, 2003, s. 127). Vissa konsumenter gör bekvämlighetsval och 

handlar i den butik som ligger geografiskt sett bäst till i förhållande till var individen 
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befinner sig. Andra väljer butiker som kan tillgodose specifika behov av exempelvis 

specialvaror eller färskvaror medan för vissa konsumenter är priset den avgörande faktorn för 

valet av butik. Det finns alltså många orsaker till varför en individ väljer en butik före en 

annan. Dagligvaruhandelns ökade kunskaper om inköpsbeteendet hos sina kunder har också 

inneburit att man inom branschen insett vikten av att kunna erbjuda både ett brett och ett 

prisvärt sortiment i attraktiva butiker. 

 
En viktig fråga för varje enskild butik blir mot denna bakgrund att bestämma vilka av de så 
kallade interna faktorerna som butiken skall fokusera sig på för att kunna attrahera 
konsumenten vid dennes dagligvaruinköp. Vår upplevelse är att personalen, som också 
nämns av (Freathy, 2003, s. 60-62) och kundbemötandet är väldigt viktigt vid valet av butik. 
Detta kan variera avsevärt från butik till butik. Butikspersonalen är engagerad, positiv och 
behandlar kunderna med respekt i vissa butiker, medan konsumenten i andra butiker, kan bli 
behandlade på ett betydligt sämre sätt. Vi tror att långt ifrån alla butikskedjor, i valet bland alla 
olika påverkansfaktorer, har insett vikten av ett gott kundbemötande och vilka konsekvenser 
ett sämre kundbemötande kan få för försäljning och lönsamhet. Dagens dagligvarukunder  
har, som diskuterats ovan, vanligen möjlighet att välja bland många olika butiker för att handla 
sina dagligvaror. Detta kan också göra att kundbemötandets betydelse kan ges större utrymme 
när konsumenten väljer den ena butiken före den andra. 

 
Den betydelse som vi tillmäter kundrelationen stöds också av olika typer av forskning som tar 
sin utgångspunkt i den utveckling som skett under andra delen av 1900-talet. I denna   
forskning menar man att den överproduktion av varor som skett under denna period ledde till 
att producenterna började inse vikten av att erbjuda konsumenterna totalservice för att nu  
kunna sälja sina varor, vilket i sin tur ledde till uppkomsten av marknadsförings-, 
konstruktions- och redovisningsavdelningar så att företag bättre kunde förstå kundens  
behov. Man kan säga att handeln under senare år genomgått en stor strukturomvandling och 
gått från att en gång ha varit produktorienterat till att nu vara relationsorienterat. Det finns 
också studier som visar att den del av kundrelationen som handlar om kundbemötandet kan 
vara av stor betydelse. En studie utförd av SBA (Small Business Administration) som 
undersöker orsaker till varför kunder slutar handla i en butik, visar att 68 % av  
respondenterna anser att orsaken till att de slutar besöka en butik är personalens attityd 
(Thurow, 2008, s.89). Detta bekräftar som vi ser det att kundbemötande kan vara en väldigt 
viktig del för hur verksamheten skall bedrivas i dagens detaljhandel. Givet detta ställer vi oss 
frågan: Hur skapas en god kundrelation och mer specifikt ett gott kundbemötande? 

 
Butikschefer kan knappast tvinga eller ge anställda en "order" att bemöta kunder på ett bra 

sätt då ett bra kundbemötande i slutändan ligger hos varje enskild individ och är dennes 

ansvar. Det finns dock många faktorer som kan påverka den anställdes vilja att vara 

serviceinriktad mot exempelvis kunder. Arbetstillfredsställelse anses vara en sådan viktig 

faktor.(Ashill & Rod, 2010, s. 85) För ett gott kundbemötande krävs att personalen är 

positiva och trivs med sina jobb. Om medarbetarna inte känner motiverade i sitt arbete finns 

risken att de inte heller är trevliga mot kunderna. En medarbetare med hög 

arbetstillfredsställelse som är motiverad inför sitt jobb möter troligtvis en kund på ett bra sätt 

medan en missnöjd medarbetare som inte trivs på sitt arbete förmodligen inte orkar 

upprätthålla ett positivt kundbemötande. Arbetstillfredställelsens betydelse för servicekvaliten 

styrks också av de studier som gjorts av Ashill & Rod (Ashill & Rod, 2010, s. 85). 

 
Arbetstillfredställelse i sin tur bestäms av en mängd olika faktorer som prestationer, 

uppskattning, ansvar och utvecklingsmöjligheter som kön, utbildningsnivå, lön, typ av ålder 

och jobb. (Brown & Macintosh, 1998, s. 2) En annan faktor som betonas av Larsson & 

Vinberg (2010, s.318-319) är ledarskapets roll för arbetstillfredsställelsen. Dem belyser att 
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ledarskapet spelar en viktig roll i uppbyggnaden av framgångsrika organisationer då 

ledarskapet har direkt inverkan på en organisations effektivitet, produktivitet, kvalitet och de 

anställdas upplevda arbetstillfredsställelse. (Larsson & Vinberg, 2010, s.318-319) Utöver detta 

talar också Larsson om ett tredimensionellt ledarskap som kan vara av speciellt intresse för 

dagligvaruhandeln med tanke på den strukturomvandling som denna genomgått. Larsson och 

Arvonens tredimensionella ledarskap tar upp tre viktiga aspekter av ledarskap: struktur-, 

förändrings- och relationsorientering. (Larsson & Vinberg, 2010, s.318-319) Dem betonar  

att framgångsrika ledare ofta använder en kombination av egenskaperna som ingår i det 

tredimensionella ledarskapet. Den utveckling av dagligvaruhandeln som skett under 1900- 

talet och som berörs ovan tyder också på att den typ av förändrings-, struktur- och 

relationsorienterade ledarskap som Larsson & Vinberg (2010) beskriver kan vara viktigt i en 

bransch som dagligvaruhandeln. Stora strukturella förändringar har skett och relationerna till 

kunderna har blivit ett verktyg för att konkurrera. 

 
Mot bakgrund av den betydelse som kundbemötandet kan ha för kundernas butiksval inom 

dagligvaruhandeln och de teorier som pekar på en koppling mellan kundbemötandet, 

arbetstillfredsställelsen hos medarbetarna och ledarskapet inom en verksamhet är vår ambition  

i detta arbete att undersöka ledarskapets betydelse för en medarbetarens arbetstillfredsställelse 

i dagligvaruhandeln. För att identifiera vilka processer inom ledarskap som skiljer en 

tillfredställd och motiverad anställd från en omotiverad skall vi genomföra en jämförelse 

mellan flera olika butiker. 

 
Givet dessa utgångspunkter är vår problemformulering följande: Vilken betydelse har 

ledarskapet för medarbetares arbetstillfredsställelse i detaljhandelsmiljö? 
 

 
 

1.1 Syfte 

 
Syftet med denna studie är att studera vilken betydelse ledarskapet har för medarbetarnas 

arbetstillfredsställelse. Vi eftersträvar att skapa en förståelse kring fenomenet 

arbetstillfredsställelse i detaljhandelsmiljö. Viktiga delsyften är: 
 

 

 Studera arbetstillfredsställelsen bland medarbetarna i ett antal olika 

dagligvarubutiker. 

 Skapa förståelse för ledarskapets betydelse för eventuella skillnader. 
 

 

Vi utgår i denna studie från att arbetstillfredsställelsen är betydelsefull för kundbemötandet och 

att ledarskapet är viktigt för arbetstillfredsställelsen. Torts detta är vi medvetna om att det kan 

finnas många andra faktorer inom dagligvaruhandel som kan påverka medarbetarnas 

arbetstillfredsställelse och kundbemötandet. Denna studie får därför betraktas som delstudie 

inom detta område och explorativ i meningen att den i första hand syftar till att precisera 

problemställningen inför fortsatta studier. (Johansson-Lindfors, s 23) Vi återkommer till denna 

fråga i metodkapitlet. 
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2. GRUNDLÄGGANDE FÖRESTÄLLNINGAR 
 
Detta avsnitt beskriver de grundläggande föreställningar som utgör utgångspunkten för detta 

arbete. Syftet är att läsaren skall få en uppfattning om hur vi betraktar verkligheten och 

därigenom en förståelse för våra val kring deduktion och induktion. Vidare ger detta avsnitt 

en förståelse kring utvecklingen av vårt teoretiska perspektiv och en motivering av valda 

teorier. 
 

 
 

2.1 Vår bakgrund 

 
Det är väsentligt att försöka lyfta fram de mer eller mindre omedvetna utgångspunkterna som 

kan påverka inriktningen på uppsatsarbetet, det vill säga författarnas personliga 

förföreställningar. Författarnas sociala bakgrund, utbildning och praktiska erfarenheter är 

exempel på förhållanden som präglar individers förföreställningar och därmed också sättet att 

välja och betrakta ett problem. (Lindfors, 1993, s.25) 

 
Den ena författaren är 26 år och född och uppvuxen i Umeå. Efter sin gymnasiala utbildning 

med samhällsekonomisk inriktning har han varit anställd inom Umeås industri, där han arbetat 

inom flera olika företag. Sedan knappt tre år studerar han handel- och logistikprogrammet på 

Handelshögskolan vid Umeå universitet. 

 
Den andra författaren är 24 år och uppvuxen i Stenungsund. På gymnasiet läste han 

samhällslinjen med ekonomisk inriktning. Efter studenten arbetade han inom Stenungsunds 

näringsliv, som bland annat snickare och receptionist. Även han studerar sedan knappt tre år 

tillbaka på handel- och logistikprogrammet vid Umeå universitet. 

 
Ingen av oss har arbetat som ledare, vilket gör att vi i våra arbetsliv alltid haft en likartad 

position som medarbetarna i denna studie har. Detta kan sannolikt påverka oss. Det är   

tänkbart att vi kan känna en starkare samhörighet med medarbetarna än med ledarna och att vi 

då enklare kan ha förståelse och tilltro för det medarbetarna säger än för vad ledarna säger. 

Utöver detta är vi naturligtvis också påverkade av den utbildning som vi så här långt gått  

igenom på gymnasiet och på handelshögskolan. Som författare menar vi därför att vår 

arbetslivserfarenhet sannolikt påverkar de tolkningar som vi gör av medarbetarnas respektive 

ledarnas handlingar och intentioner, och vår utbildning har betydelse för vår   

problematisering och val av teoretiska perspektiv. Intresset för ledarskap, relationer och 

arbetstillfredsställelse kommer sig sannolikt av den sociala bakgrunden, uppväxten och 

personliga intressen. Som författare är vi medvetna om detta och försöker självfallet 

objektivera eller se så många infallsvinklar som möjligt. 
 
2.2 Verklighetssyn 

 
Verklighetssynen påverkar bland annat hur man uppfattar resultaten av de studier som görs 

och valet av angreppsätt. Det finns många olika sätt att beskriva verklighetssynen men 

positivismen och hermeneutiken är de vanligaste. 

 
Positivism eller hermeneutik? 

Positivismen har en ambition att vara objektiv då den eftersträvar att beskriva verkligheten 

precis som den är, ofärgad av utredaren eller andra förhållanden. Detta innebär också att 

man anser att resultaten av en studie är generaliserbara till andra situationer. (Thurén, 

1991, s.14-15) Hermeneutiken har en subjektiv syn på verkligheten och menar att sociala 
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fenomen påverkas av sitt sammanhang och av den som undersöker detta sammanhang. Det 

innebär också att resultaten av ett arbete inte kan användas rent generellt utan att man känner till 

den verksamhet eller situation som de skall användas i. För vår undersökning innebär detta at vi 

antingen anser att resultaten av den undersökning vi gör här är allmängiltiga och kan gälla för   

all dagligvaruhandel eller att de är påverkade av oss som utredare och andra förhållanden som 

exempelvis typ av butiksstorlek, ägarförhållanden, lönsamhet etc. 

 
När det gäller angreppssätt förespråkar positivisterna avbildning och hermeneutikerna tolkning. 

(Lindfors, 1993, s.44) Positivismen handlar om att skapa kunskap genom att avbilda ett 

fenomen, medan hermeneutiken strävar efter att förstå ett fenomen. Den hermeneutiska 

processen består av fyra huvudmoment, tolkning, förståelse, förförståelse och förklaring. 

Förförståelsen utgör den grund som processen vilar på och förståelse i samverkan med 

förklaring skapar en tolkning, det vill säga den slutgiltiga förståelsen av ett fenomen. Till 

skillnad från positivismen som eftersträvar att konkret beskriva någonting så strävar 

hermeneutiken efter att skapa förståelse för ett fenomen. (Gustavsson, 2004, s.74-77) 

 
Ledarskap och dess betydelse för medarbetarnas arbetstillfredsställelse är det fenomen vi  

skall studera. Som vi ser det är det inom detta område svårt att göra objektiva mätningar och 

iakttagelser då vi, som ovan nämnts, tror att de sammanhang som butiken finns i och att vi 

som undersökare kan påverka både de svar vi får i olika sammanhang och de tolkningar som 

vi gör. Detta beroende på att det vi studerar, arbetstillfredsställelse och ledarskap bygger på 

relationer, olika omständigheter och upplevelser. Som nämndes under avsnittet 2.1 Vår 

bakgrund har vi som uppsatsförfattare båda en arbetslivserfarenhet som kan påverka våra 

tolkningar. Vi tror därför också att det är våra tolkningar av den upplevdaupplevda 

arbetstillfredsställelsen och ledarskapet och våra tolkningar av hur dessa förhållanden  

påverkar varandra som kommer att bli resultatet av vårt arbete. 

 
Eftersom att vi tror att objektiva mätningar och iakttagelser är svåra att göra och att vi hoppas 

öka förståelsen för ämnet så skulle man kunna hävda att vi har ett hermeneutiskt synsätt och 

att vi därigenom borde välja angreppssätt som ligger i linje med detta. Trots detta vill vi  

försöka begränsa vår subjektivitet och använda datainsamlings- och analysmetoder som brukar 

betecknas som kvantitativa. Exempelvis kommer vi att göra en slags kvantifiering av 

sammanställningen av vissa av våra insamlade data (se avsnittet 2.3 Metodansats och 4.3 

Analys). Vi gör därför inga uttalanden i likhet med att vi är hermeneutiker eller positivister. 

Johansson Lindfors (1993 sid 49-51) talar om den filosofiska ambivalensen om menar att det på 

grund av en mängd olika orsaker kan vara svårt att helt och hållet ta ställning för positivismen 

eller hermeneutiken. Detta är en uppfattning som vi delar. Vi nöjer oss därför med att säga att vi 

inte tror att verkligheten kan betraktas som objektiv när det gäller sociala förhållanden som 

exempelvis ledarskap och arbetstillfredsställelse men anser samtidigt att vi bör försöka vara så 

neutrala som möjligt vid genomförandet av vårt uppsatsarbete. Vår ambition är dessutom att 

försöka bidra till förståelsen om ledarskapets betydelse för arbetstillfredsställelsen i 

dagligvaruhandeln. 
 
 
2.3 Angreppssätt 

 
Enligt Johansson Lindfors (1993, s 54) handlar valet av angreppssätt om ett antal viktiga val. 

Det ena är att bestämma om metodansatsen ska vara deduktiv eller induktiv och det andra är att 

bestämma om datainsamlingen ska vara kvalitativ eller kvantitativ. Forskare med en positivisk 

kunskapssyn utgår ofta ifrån den deduktiva ansatsen och de studier som genomförs är oftast 

deskriptiva och/eller förklarande. Dessa studier syftar, som tidigare nämnts, till att skapa 
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systematisk kunskap om ett fenomen och att förklara sambandet mellan olika variabler och 

företeelser. Detta görs vanligen genom någon form av avbildning och då tillämpas ofta ett 

deduktivt angreppsätt. Genom litteraturstudier kan då forskaren bygga en modell eller teori 

för att avbilda verkligheten, och det är med utgångspunkt från denna modell eller teori som 

forskaren sedan skall samla in de empiriska iakttagelserna. (Lindfors, 1993, s.55-56) Vid den 

hermeneutiska ansatsen som har förståelsen av den subjektiva verkligheten som syfte används 

ofta ett induktivt angreppsätt som kan innebära att undersökaren samlar iakttagelser från 

verkligheten för att sedan försöka utveckla kunskap utifrån dessa. 

 
Trots vårt ställningstagande om en subjektiv verklighet har vi valt en deduktiv ansats. Enligt 
Johansson Lindfors (1993, s. 60) kan forskaren, oavsett kunskapssyn, vanligen inte närma sig 
den emiriska verkligheten utan teoretiska föreställningar. Viktigt är dock att dessa 
föreställningar inte är en teori som skall testas utan betraktas som ett perspektiv som skall 
vägleda datainsamlingen. Vi har tidigare under vår utbildning studerat ledarskap, men vi  
kände att den kunskapen inte var tillräcklig för att genomföra en studie. En deduktiv ansatts 
kändes därför naturlig då vi genom att studera olika teorier bättre kunde förstå ämnet och dess 
relevanta aspekter. 

 
Som nämndes inledningsvis är syftet med detta arbete att skapa förståelse för ledarskapets 

betydelse för arbetstillfredsställelsen i dagligvaruhandeln då vi tror att detta är viktigt för 

kundbemötandet och ytterst också för butikernas framgång och överlevnad. Detta innebär att 

syftet med denna studie i första hand är att skapa en bild av i vilken utsträckning ledarskapet har 

betydelse för arbetstillfredsställelsen och vilka dimensioner av ledarskapet som är relevanta. 
Vi har därför valt att först fördjupa vår kunskap med hjälp av relevanta teorier beträffande 
ledarskap, motivation och arbetstillfredsställelse. Efter ingående litteraturstudier bildade vi 
oss en uppfattning av vad vi ansåg vara relevanta aspekter av ledarskap gällande 
arbetstillfredsställelse och dess inverkan på de anställdas upplevelse. Vi valde sedan ut de 
teorier som vi ansåg vara mest relevanta för vår undersökning. En empirisk undersökning 
genomfördes sedan för att skapa en ökad förståelse av ledarskap och arbetstillfredsställelse. 
Vi anser ändå inte att valet av en deduktiv ansats behöver strida mot en subjektiv 
verklighetsuppfattning då vi inte använder oss av teorierna för att kunna avbilda och testa olika 
teorier utan för att hjälpa oss att se de frågeområden som är relevanta. 

 
Den andra frågan som rör angreppssättet är om den empiriska studien skall vara kvalitativ  
eller kvantitativ. När kvalitativa angreppssätt och kvalitativ forskning diskuteras refereras ofta 
dessa till det induktiva angreppssättet. Kvantitativa angreppstätt anses vara bundna till det 
deduktiva angreppssättet och då är breda studier och kvantitativa metoder vanliga.  
(Lindfors, 1993, s.72) 

 
Vår undersökning måste i första hand betraktas som kvalitativ, då vi väljer att studera ett 
fåtal verksamheter som skiljer sig åt med avseende på ägarskap, butikstyp och storlek. Att vi 
väljer butiker som skiljer sig åt på olika sätt beror på att vi vill kunna göra jämförelser mellan 
”olika fall” då vi tror att butikens förutsättningar kan påverka ledarskapet och 
arbetstillfredsställelsen. För att få kunskaper både om arbetstillfredsställelsen och ledarskapets 
betydelse i de olika butikerna anser vi att både ledare och medarbetarnas perspektiv måste 
studeras. Givet detta väljer vi både kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder. 
Kvalitativa i meningen att vi genomför djupgående intervjuer med butikernas chefer och 
kvantitativa i form av en enkätundersökning bland medarbetarna. Enkätstudien av de 
anställda gjordes i första hand av tids- och resursskäl. Genom att välja denna 
datainsamlingsform trodde vi att det skulle vara praktiskt möjligt att nå ett betydligt större 
antal anställda än om personliga intervjuer skulle ha genomförts med alla. Vi återkommer till 
detta i kapitel 4 Metod. 
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2.4 Källkritik 

 
Vid teorianvändning finns det tre förhållanden som är relevanta att ta ställning till, ursprunget, 

den empiriska grunden och aktualiteten. Ursprunget syftar till användningen av första- eller 

andrahandskällor, användandet av andrahandskällor bör minimeras då det är vanligt att den 

ursprungliga författarens verk blir misstolkat. Den empiriska grunden syftar till en studies 

relevans, då diskuteras ofta primär- och sekundär källor. Primärkällor handlar om att 

forskaren själv gjort empiriska iakttagelser medan sekundärkällor är när forskaren grundar 

sina resonemang på andras erfarenheter. Aktualiteten handlar om vilket datum de verk som 

studien baseras på har. Äldre verk behöver inte vara inaktuella men hamnar ofta i skymundan 

av nya verk. Det är viktigt att forskaren är familjär med nya verk men detta skall inte ske på 

bekostnad av gammal och värdefull kunskap. (Lindfors, 1993, s.88-89) 

 
För att ge vår studie relevans och trovärdighet så har vi försök minimera användandet av 

andrahandskällor. Vi har använt oss av några andrahandskällor och detta kan sänka studiens 

trovärdighet. De andrahandskällor som vi har använt beskriver beprövade teorier och vi tror 

att det minskar risken för att vi misstolkar det den ursprungliga författaren säger. All empiri i 

denna studie kommer från en primärkälla då vi själva genomfört alla empiriska iakttagelser. 

Detta menar vi ytterligare styrker studiens trovärdighet. 

 
Rent allmänt gäller också att vi innan studien genomfördes samlade teori kring ämnesvalet 

och spenderade mycket tid på att läsa litteratur som var relevant för arbetet även om de inte 

använts i uppsatsen. 
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 
Detta avsnitt belyser de teorier och de studier som utgjort utgångspunkten för 

utformningen av det teoretiska perspektiv om ledarskap och arbetstillfredsställelse som 

använts i detta arbete. Vi inleder med en diskussion av olika framgångsfaktorer i detaljhandel 

och en presentation av olika definitioner på ledarskap. Det förstnämnda för att styrka 

betydelsen av det syfte vi valt för våra studier och det senare för att definiera vår syn på 

ledarskap. Därefter följer en presentation av olika ledarskapsteorier och olika teorier om 

arbetstillfredsställe. Teorierna om ledarskap och arbetstillfredställelse hjälper oss att 

identifiera väsentliga aspekter av ledarskap och arbetstillfredställelse inför våra empiriska 

studier. 

 
Dessa teorier ligger därmed också till grund för utformningen av den kvalitativa och den 

kvantitativa empiriska undersökning som utförts. Vissa teorier har dock endast använts för att 

öka förståelsen för problemområdet och kommer därför inte användas vid de empiriska 

studierna men väl vid analys och diskussion av arbetets slutsatser. 
 

3.1 Framgångsfaktorer i detaljhandel. 
 
Detaljhandeln har under det gångna seklet genomgått en stor förändring. Butiker har gått från 

små handelsbodar till stormarknader och köpcentrum. Detta bidrar till att kunden i dagsläget har 

en större valmöjlighet än någonsin tidigare. De olika butikernas pris och sortiment är i   

allmänhet snarlika, vilket leder till att andra konkurrensfaktorers betydelse blir allt större. 

Faktorer som butikens tillgänglighet och mervärden i form av bemötande och upplevelser har 

således blivit mer betydelsefulla. (Thurow & Nilsson, 2008, s.9) 

 
Thurow och Sköld Nilsson (2008) anser att butikens utformning är ett viktigt 

konkurrensverktyg. Varuhusplaneringen är väsentlig i större butiker, då kunden snabbt och 

enkelt ska kunna hitta olika produkter. Symetriska gångsystem är en viktig faktor inom 

butiksplaneringen. För att kunden ska uppfatta sin tid i butiken som positiv är det essentiellt att 

företaget prioriterar sitt butiksupplägg. Kunder som får ägna mycket av sin tid i butiken till att 

leta efter produkter upplever besökstiden som negativ. Det gäller således att kundens 

upplevelser av onödig tidsanvändning förkortas så att de negativa effekterna inte överskrider de 

positiva. God butiksplanering, exponering och information om exempelvis rådande 

produktkampanjer är dessutom väsentligt för kundens upplevelser. (Thurow & Nilsson, 2008, 

s.28-30) I stormarknader med brett sortiment är det också viktigt att som anställd ha god 

kundkunskap. Om personalen är lyhörd och intresserad och känner till kundernas behov kan de 

på ett mer effektivt sätt guida kunden rätt i sortimentet. 

 
Utöver detta är som tidigare nämnt personalens bemötande en viktig faktor för att kunden 

skall få en positiv bild av butiken. Enligt den tidigare nämnda undersökningen gjord av SBA 

(Small Business Administration), om vilka faktorer som gör att en kund slutar handla i en 

butik, svarade 68 % att det berodde på de anställdas attityd. (Thurow & Nilsson, 2008, s.89) 

Missnöje med kundservice och bristfällig kundkontakt kan dessutom sprida sig snabbt bland 

företagets kunder. Tim. (2001, s.105) skriver i sin bok "Seven power strategies for building 

consumer loyalty" att en missnöjd kund i genomsnitt berättar om sin dåliga erfarenhet till 15 

andra personer. Var och en av dem för sedan detta vidare till cirka fem personer. 

Sammantaget betyder detta att mellan 60 och 120 kunder potentiellt kan ta del av missnöjet 

inom relativt kort tid. 

 
Givet den forskning om bland annat detaljhandelns utveckling och olika beslutsfaktorer vid 
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val av butiker som redovisas ovan, anser vi oss kunna dra slutsatsen att relationerna till 

kunderna och personalens attityd är en faktor av betydelse för att en kund skall komma 

tillbaka till butiken. Kunder värderar att bli bra bemötta när de skall göra sina inköp. Detta 

ställer krav på engagerad butikspersonal som har viljan och energin att vara trevliga och 

serviceinriktade. 

 
Personalens kundengagemang och service bestäms i sin tur av många olika förhållanden men 

det finns forskning (Larsson & Arvonen, 2010, s.318-319) som tyder på att   

arbetstillfredställelse och ledarskap är två viktiga förhållanden som dessutom hänger ihop. En 

av ledarens uppgifter är att motivera sina anställda och skapa arbetstillfredställelse men vissa 

misslyckas. En nyanställd som anländer till sin första arbetsdag motiverad och redo att arbeta, 

kan på grund av förhållandena på arbetsplatsen med tiden tappa arbetslusten. En av orsakerna 

till detta kan vara att ledarskapet är demotiverande för personalen. Vissa chefer inser inte vikten 

av att ta reda på vad de anställda önskar och behöver. Resultatet av detta kan bli att anställda 

får för lite uppmärksamhet, bekräftelse och/eller arbetsuppgifter som begränsar stimulansen i 

arbetet vilket i sin tur kan resulterar i att medarbetarna tröttnar på sitt arbete. Chefers 

oförmåga att inse vikten av att motivera sin personal kan skapa en negativ inställning hos de 

anställda med dålig service och låg effektivitet som följd. (Hagemann, 1990, s.25) Omotiverad 

personal har också ett dåligt inflytande på service och effektivitet. Detta kan bli kännbart   

för ett detaljhandelsföretag om medarbetarna är så dåligt motiverade i sitt arbete att 

kundbemötandet påverkas negativt. Detta stöds också av, den ovan nämnda studien om 

orsakerna till att kunder slutar handla i en butik. Detta ger, som vi ser det, sammantaget   

stöd för ledarskapet betydelse för att motivera medarbetare. Av detta följer också att vi 

valde att fördjupa oss ytterligare ledarskapets innebörd och former. 
 
 
3.2 Vad är ledarskap? 

 
Vår syn på ledarskap inleds med en definion av begreppet ledarskap varefter olika teoretiska 

och empiriska perspektiv relevanta för vår forskningsfråga, våra empiriska studier och våra 

analyser presenteras. 
 
 

3.2.1 Definition av ledarskap 
 
För att bestämma utgångspunkterna för vår teoretiska genomgång började vi med att titta på 

ledarskapets innebörd - olika definitioner och tolkningar av ledarskap. Tolkningarna av vad 

ledarskap innebär har under åren varit många. I antika Grekland, Egypten och Kina ansågs 

ledarens personlighetsdrag vara avgörande för hur bra en ledare kunde utöva sitt ledarskap. En 

del kända utsagor som använts över åren för att beskriva ledare och ledarskap är exempelvis: 

"förmågan att koncentrera grupprocesser", "konsten att införa ett bra beteende" och 

"förmågan att påverka", ”en kraftrelation”, ”ett instrument för att uppnå mål”. (Pierce & 

Newstrom, 2006, s 4-8) 

 
När vi tittade lite närmare på olika ledarskapsteorier fann vi att den stora skillnaden mellan 

många forskare var att de antingen betraktade ledarskap som ett sociologiskt eller ett 

psykologiskt fenomen. I det förstnämnda fallet anser forskarna att ledarskap är ett 

sociologiskt fenomen som uppstår genom att individer hamnar i situationer där ett behov 

skapas. Beroende på vilket behov som uppstår behövs en viss ledartyp och därför blir den 

individ som kan hantera dessa behov ledare. Detta innebär att ledarskap uppstår som resultatet 

av en situation, inte som ett resultat av att en individ besitter vissa egenskaper som gör honom 

eller henne bättre på att leda. Bland dem som anser att ledarskap är ett psykologiskt fenomen 
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menar forskarna att en viss person blir ledare därför att denne har särskilda personlighetsdrag 

och den sociala förmågan att förmedla dessa till en grupp. (Pierce & Newstrom, 2006, s.4-8) 
 
(Bass, 1990, s. 19-31) som är en annan forskare som diskuterar ledarskap, tar inte ställning   

för det ena eller andra perspektivet då han menar att ledare är individer som kan införa 

förändring och att dessa individers handlingar påverkar andra mer än vad andras handlingar 

påverkar dem. Han definierar ledarskap som: “an interaction between two or more members of 

a group that often involves a structuring or restructuring of the situation and the perceptions 

and expectations of the members". (Freathy, 2003, s.9) En översättning till svenska av denna 

definition lyder: ledarskap är en interaktion mellan två eller fler medlemmar i en grupp som 

oftast innebär en strukturering eller omstrukturering av en situation och medlemmarnas 

perceptioner och förväntningar. 
 
 
Detta är den definition som vi också väljer att använda som utgångspunkt för denna studie på 
grund av dess utförlighet och omfattning. Bass definition erbjuder ett synsätt som är ett slags 
mellanting eller en blandning av det sociologiska och psykologiska synsätten. I detta ligger 
också att denna definition inte utesluter att ledarskap är situationsanpassat, inte heller att vissa 
individer kan vara bättre ledare än andra. Mot bakgrund av att syftet med vår studie är att 
skapa förståelse för ledarskapets betydelse för arbetstillfredsställelse samt att vi anser oss ha 
en mer hermeneutiskt orienterad kunskapssyn anser vi att denna definition ger oss möjlighet 
att utveckla ett teoretiskt perspektiv på ledarskap som betonar såväl individens/ledarens roll 
såväl som kontexten eller den enskilda butikens situation. 

 
Med denna definition av ledarskap som utgångspunkt kan flera olika teorier som behandlar 

ledarskap och ledarbeteende identifieras. Vi har valt tre ledarskapsteorier – den 

tredimensionella ledarskapsteorin, den transformella och transaktionella ledarskapsteorin och 

den situationsanpassade (Situational approach) som alla ryms inom denna definition samtidigt 

som de utveklar vårt teoretiska perspektiv inför de empiriska studierna och analysen av våra 

empiriska resultat. I syfte att ytterligare bredda synen på ledarskap gör vi också en kort 

genomgång av de tre klassiska ledarskapsstilar som beskrivs av Maria Bergengren. (Bergengren, 

2003, s.135-136) 
 
 
3.2.2 Det tredimensionella ledarskapet 

 
Som nämndes redan i problembakgrunden, har vi för att identifiera vad som gör ledarskap 

framgångsrikt tagit del av en studie som heter: Leadership behaviour in successful 

organisations: Universal or situation dependent? (Larsson och Vinberg, 2010). Studien utgår 

från en tredimensionell ledarskapsteori som beskriver ledarskap som struktur-, förändrings- 

och/eller relationsorienterat. Dessa olika typer av ledarskapsbeteende testas i relation till hur   

de påverkar effektivitet, produktivitet, upplevd arbetsglädje och kvalitet inom organisationer. 
 
Studien utfördes på fyra olika organisationer med olika verksamhetsområden och den 

gemensamma nämnaren var att alla fyra företagen är väldigt framgångsrika. 

 
I dessa företag identifierades nio vanliga grupper bestående av ledarskaps- och 

organisationsbeteenden som de anställda värderar och anser vara väldigt viktiga för 

organisationerna framgång. För att ett beteende skulle betraktas som vanligt var kriteriet att en 

viss grupp av ledar- och organisationsbeteende måste återfinnas i minst tre av de studerade 

företagen. De grupper som identifierades är, en strategisk och visionär ledare,  

kommunikation och informations organisation, en auktoritär och ansvarsgivande ledare, en 

lärande organisationskultur, de anställda konverserar med varandra, humanitet och tillit, ett 
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deltagande ledarskap, ett öppet ledarskap och ett reflekterande personligt ledarskap. De här 

nio grupperna av önskvärt beteende från företagen jämfördes sedan med den tredimensionella 

ledarskapsteorin.(Larsson & Vinberg, 2010, s. 318-319) 

 
I denna studie konstaterades att de tre dimensionerna av ledarskap - förändrings-, struktur-  

och relationsorienterat förekom i minst en eller fler av de nio beteendena. Den 

relationsorienterade ledaren var den som tydligast kunde identifieras i flest av grupperna,  

och där var likheterna många mellan den teoretiska dimensionen och metoderna som faktiskt 

användes av ledarna. De tydligaste likheterna var att både i teorin och praktiken så betonas 

stöd och uppmuntran, socialisering, att tillåta arbetarna att själva fastsälla bästa sätt att utföra 

en uppgift och att personalen informeras om planer och händelser som kommer påverka  

dem. Gällande det strukturorienterade ledarskapet fann de att den kan starkt associeras med 

att organisera arbetsaktiviteter för att öka effektiviteten och att ange särskilda arbetsuppgifter 

för individer eller grupper av individer. Förändringsorienterat ledarskap återfanns i  

metoderna för att driva utveckling, informera personalen om framtiden och visionerna samt i 

uppmuntran av entreprenörskap och innovativt tänkande. (Larsson & Vinberg, 2010, s. 318- 

319) 

 
Resultatet av denna studie indikerar också att i framgångsrika organisationer använder   

ledarna relationsorienterat ledarskapsbeteende som en bas för ledarskapet, vilket har en  

positiv inverkan på effektivitet, kvalitet och de anställdas uppfattning om sina ledare. De 

olika beteendena som i de olika företagen ansågs skapa framgångsrika organisationer  

återfinns i teorin angående den tredimensionella ledaren. Slutsatsen blev att framgångsrikt 

ledarskap innehåller ett stort inslag av relationsorienterat beteende som en grund, dock 

används alla tre dimensioner där struktur- och förändringsorienterat beteende varierar beroende 

på situation. (Larsson & Vinberg, 2010, s.318-319) 

 
Fördelarna med denna typ av klassificering som innebär att man samlar olika dimensioner av 

ledarskapet till ett slags idealtypsbeskrivningar är att detta underlättar jämförelse mellan olika 

ledare med olika ledarskap och den arbetstillfredställesen som kan identifieras i olika 

verksamheter. 
 

3.2.3 Transaktionellt och transformellt ledarskap 
 
Teorin om det tansaktionella och transformella ledarskapet ger en klassificering av olika typer av 
ledarskap samtidigt som denna teoribildning också anknyter till medarbetares motivation. 

 
Transaktionellt ledarskap 

 
Grunden i det transaktionella ledarskapet utgör ett strukturerat utbyte mellan kollegor, chefer 

och medarbetare/underordnade. Detta utbyte går ut på att ledarna diskuterar vad som väntas 

av de anställda samt hur uppgifterna skall genomföras och vilka belöningar som medföljer   

ett framgångsrikt utförande. Den transaktionella ledarna får saker gjorda genom att de ger 

löften om ersättning för väl utförda prestationer, och utlovar straff till de som inte utför sina 

uppgifter (Bass, 1990, s.22) 
 

 

Transformellt ledarskap 

 
Transformella ledare motiverar medarbetarna till att prestera mer än vad de ursprungligen hade 

tänkt, och mer än vad de trodde sig vara kapabla till. En transformell ledare stimulerar 

individens självkänsla för att på så sätt göra individen engagerad och hängiven inför en 

arbetsuppgift (Avolio, 2002 s.1). Transformellt ledarskap utgörs av fyra olika komponenter. 
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De fyra komponenterna av transformellt ledarskap är karismatiskt ledarskap, inspirerad 

motivation, intellektuell stimulans och individuell omtanke. 

 
Det så kallade karismatiska ledarskapet innebär att ledaren har ett beteende som gör att dess 

underordnade ser ledaren som en förebild. Denna typ av ledare blir ofta väl omtyckt, 

respekterad och betrodd vilket gör att de underordnade identifierar sig med ledaren och vill 

agera som ledaren agerar. För att förtjäna sin status är det viktigt att ledaren sätter andras 

behov före sina egna och utövar ett moraliskt och etiskt korrekt beteende. Det är också viktigt 

att ledaren inte utnyttjar sin makt för personlig vinst (Avolio 2002, s.2). 

 
Den inspirerande motivationen därefter innebär att ledarens beteende motiverar och inspirerar 

individer i sin omgivning genom att skapa meningsfulla och utmanande uppgifter. Genom 

optimism och entusiasm kommunicerar ledaren tydliga mål som även medarbetaren upplever 

som relevanta. Det är viktigt att ledaren visar hängivenhet till den gemensamma missionen 

(Avolio, 2002, s.2). 

 
Den intellektuellt stimulerande ledaren uppmuntrar sina medarbetare att vara innovativa och 

att närma sig gamla problem med nya metoder. Kreativitet uppmuntras och kritik utdelas 

aldrig då andra hör på. Även om medarbetarens idéer skiljer sig från ledarens så kritiseras 

aldrig en ny ide (Avolio, 2002, s.2). 

 
Det ledarskap slutligen som kännetecknas av individuell omtanke innebär att ledaren ger varje 

individ uppmärksamhet och tar hänsyn till de specifika behov som gör att en individ kan 

utvecklas. Medarbetarna utvecklas successivt för att deras potential skall höjas. Detta genom 

att ledaren skapar uppgifter som gör att den anställde lär sig nya saker. Ledaren agerar coach 

och utgör en mentor för sina följare/medarbetare (Avolio, 2002 s.2) 

 
Teorierna gällande transaktionellt och transformellt ledarskap utgör, som vi också kommer 

tillbaka till, en viktigt teoretisk utgångspunkt i detta arbete, både i enkätundersökningen av 

medarbetarna, i intervjun med ledarna och vid analysen av de empiriska erfarenheterna. Vi vill 

bland annat kunna fastställa vilka transaktionella och transformella egenskaper ledaren besitter 

för att sedan kunna koppla detta till medarbetarnas upplevda motivation och 

arbetstillfredsställelse. 
 
 
3.2.4 Situationsanpassat ledarskap 

 
Teorin om situationsanpassat ledarskap den så kallade ”Situational approach” utgör ett 

komplement till teorierna om det tredimensionella ledarskapet och om transaktionellt och 

transformellt ledarskap. Det finns både likheter och skillnader mellan denna ledarskapsteori och 

de teorier som redovisas ovan. Det som är mest unikt med teorin om situationsanpassat ledarskap 

relativt de övriga teorierna som presenterats här är, som också nämns ovan, att denna teori  

betonar att ledarskap skall anpassas efter situation och individ. En användning av detta   

perspektiv tror vi kan vara speciellt intressant i en sådan icke-homogen miljö som 

dagligvaruhandeln. Såväl anställda som kunder utgörs av personer i olika åldrar och med olika 

bakgrunder vilket också gör att denna arbetsplats inte kan betraktas som homogen. 
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I slutet av 1980-talet presenterade Hersey och Blanchard (Hersey & Blanchard, 1974) en 

modell om situationsanpassat ledarskap. Den åskådliggör det faktum att det inte finns någon 

enskild ledarskapsstil som lämpar sig bäst i alla situationer. Modellen skall fungera som ett 

verktyg för att hjälpa ledaren att identifiera de krav som ställs på denne vid olika tillfällen. 

Den ska således ge vägledning om hur mycket känslomässigt stöd respektive styrning en 

ledare bör tillämpa i en viss given situation. Enligt Hersey och Blanchard måste ledarens 

beteende anpassas med hänsyn till medarbetarnas mognadsnivå(Hersey & Blanchard, 1982, s. 

155). 

Situationsanpassat ledarskap 

understryker att ledarskap är en 

sammansättning av både stödjande 

(personsorienterat) och dirigerande 

(uppgiftsorienterat) dimensioner. 

(Hersey & Blanchard, 1982, s. 150) 

 
Stödjande beteende hjälper 

gruppens medlemmar att känna sig 

nöjda med sin egen 

arbetsprestation, sina medarbetares 

och den rådande 

företagssituationen. Det sker en 

tvåvägskommunikation mellan 

ledaren och medarbetarna vilket 

leder till att en mer öppen relation 

skapas. Exempel på stödjande 

ledarskap kan vara att ledaren ber 

om input eller problemlösning från 

medarbetarna. (Hersey & Blanchard, 

1982, s. 153) 

 
Dirigerande beteende uppmanar gruppmedlemmar att nå utsatta mål genom att ge direktiv,  

sätta upp mål och genom att visa hur dessa mål kan uppnås. Detta beteende är till skillnad 

från stödjande beteende präglat av envägskommunikation, där ledaren förklarar vad som ska 

göras, hur det ska göras och vem som är ansvarig för att utföra detta. Dessa två dimensioner 

kan klassificeras, beroende på grad av person- eller uppgiftsorientering delas in i fyra olika 

ledarskapsstilar som illustreras i figur 1. (Hersey & Blanchard, 1982, s. 153) 
 

 
 

Den första kategorin (S1) är "högdirigerande/lågstödjande" och karaktäriseras som en 
dirigerande ledarstil. Ledare som passar in under denna kategori fokuserar helt på att nå 
utsatta mål och lägger inte mycket tid på stödjande beteende gentemot sina medarbetare. 
Ledaren ger instruktioner för vad målet är samt hur de uppnås genom en 
envägskommunikation.(Hersey & Blanchard, 1982, s. 153) 

 
Den andra kategorin (S2) som är "högdirigerande/högstödjande" är den coachande eller 

coaching-ledarstilen. Ledare som faller inom ramen för denna kategori lägger stort fokus på 

både målsättningar och upprätthållande av sina medarbetares socioemotionella behov. Ledaren 

involverar sig också i sina medarbetares arbete vilket kan ta sig uttryck i att ledaren stödjer 

medarbetarna genom uppmuntrande ord och social interaktion. (Hersey & Blanchard, 1982, s. 

153) 
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Kategori 3 (S3) är den så kallade stödjande ledarstilen, där ledaren är 

"högstödjande/lågdirigerande". I denna kategori ser ledarens som sitt huvudsyfte att genom 

ett stödjande beteende få medarbetarna att utföra sina arbetsuppgifter. Vid denna ledarstil 

fokuserar sig ledaren inte i första hand på vilka mål som ska uppnås utan mer på hur denne 

genom att stötta medarbetarna kan hjälpa dem att nå sina mål.(Hersey & Blanchard, 1982, s. 

153) 

 
Inom ramen för den sista kategorin (S4) som är den ”lågstödjande/lågdirigerande” överlåter 

ledaren stort ansvar till sina medarbetare och avsäger sig mycket av sitt eget ansvar. Efter att en 

överenskommelse har skett gällande utdelning av arbetsuppgifter tar medarbetarna ansvar för 

att slutföra sina arbetsuppgifter.(Hersey & Blanchard, 1982, s. 153) 

 
För att ledaren skall kunna identifiera vilken ledarstil som är mest lämplig för en specifik 

situation är det enligt teorin om situationsanpassat ledarskap väsentligt att undersöka 

medarbetarnas mognadsgrad, det vill säga vilken kompetens och motivation medarbetarna har 

för att utföra en viss uppgift. Figur 1 visar också medarbetarnas mognadsgrader längst en 

fyrgradig skala där från M1 till M4.(Hersey & Blanchard, 1982, s. 153) 

 
På nivå M1 har medarbetarna en låg kompetensnivå och en hög nivå på engagemanget. Dessa 

medarbetare kan vara nya för uppgiften men entusiastiska inför utmaningen. Medarbetare på 

M2-nivån har en något högre kompetensnivå men låg nivå på engagemanget. Medarbetare 

som befinner sig på M3-nivån har måttlig till hög kompetensnivå men kan i vissa fall sakna 

engagemang. På den sista nivån M4 har medarbetarna en hög kompetensnivå samt en hög nivå 

av engagemang för att utföra sina uppgifter. 

 
Ledaren måste följaktligen identifiera på vilken nivå medarbetaren/medarbetarna befinner sig 

för att sedan anpassa sitt ledarskap efter detta. Befinner sig medarbetarna exempelvis på den 

första utvecklingsnivån (M1) är en dirigerande ledarstil mest fördelaktig, då medarbetarna på 

denna nivå har låg kompetensnivå och därmed behöver mycket vägledning i sitt arbete. För 

varje utvecklingsnivå finns alltså en ledarstil som är mer fördelaktig än de andra. Viktigt är 

naturligtvis att ledarna bör vara flexibla då utvecklingsnivån hos medarbetarna naturligtvis 

skiftar inom en verksamhet. Denna teori utgör också en viktig teoretisk bas i vår studie. Det 

finns likheter mellan denna teori och andra ledarskapsteorier med det som är unikt med denna 

teori är att den föreslår att ledarskap skall anpassas utifrån individens behov. Denna teori bidrar 

också som bland annat kommer att framgå av vår sammanfattande syn på ledarskapets  

betydelse i utformningen av enkätundersökningen och frågeguiden. Vi avser också att, i 

samband med analysen, kunna beskriva likheter, styrkor och svagheter i ledarskapet med hjälp 

av denna teori och jämfört med andra ledarskapsteorier samt att jämföra hur en ledare som har 

förmågan att anpassa sitt ledarskap påverkar medarbetarens upplevda motivation och 

arbetstillfredsställelse. 
 

3.2.5 Tre klassiska ledarskapsstilar 

 
Maria Bergengren beskriver i sin bok "Organisation och ledarskap", tre klassiska ledarstilar. 

Dessa är "den auktoritäre ledaren", "demokratiske ledaren" och "låt gå-ledaren" (Bergengren, 

2003, s.135-136). 

 
Den auktoritäre ledarens ledarstil präglas av en envägskommunikation där ledaren inte 

beaktar sina medarbetares åsikter utan tar besluten själv utan att delegera något ansvar. Denna 

ledare accepterar inte motsägelser från sina underordnade utan styr från sina egna idéer och 

synsätt. 
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Den demokratiske ledaren tar stor hänsyn till sina medarbetares åsikter och synpunkter innan 

beslut tas. Ledaren kan även delegera större ansvar till sina medarbetare om denne upplever ett 

förtroende för dessa. Det centrala i denna ledarstil är de resultat som uppnås tillsammans och 

det gagnar vanligtvis också verksamheten. 

 
Låt gå-ledaren är mycket passiv i sin ledarroll vad gäller ansvar och beslutsfattande. Denna 

typ av ledare vågar inte stå upp för sina idéer och visioner, utan "vänder ofta kappan efter 

vinden". Ledaren har ingen större vilja att samarbeta med sina medarbetare och strävar inte 

heller efter att uppnå effektivitet och resultat. 

 
Denna teori ger ett delvis annorlunda perspektiv på ledarskap då man tar sin utgångspunkt i olika 

ledartyper vid beskrivningen av olika ledarstilar. 
 

 
 

3.3 Hur skapas arbetstillfredsställelse? 
 

En vanlig och vedertagen definition på arbetstillfredställese är den som tillämpas av Schultz 

och Schultz (1998). Denna definition lyder arbetstillfredställelse är de positiva och negativa 

känslor och attityder man har till sitt jobb. (Schultz & Schultz, 1998 s 250) I enlighet med 

denna definition konstaterade vi inledningsvis att arbetstillfredställese är ett komplext begrepp 

då tillfredsställelse är en personlig upplevelse. Faktorer som kön, utbildningsnivå, lön, typ av 

jobb, anställningstid och ålder är några exempel på faktorer som påverkar en individs  

upplevda arbetstillfredsställelse (Brown & Macintosh, 1998, s. 2). Arbetstillfredställelse på 

individnivå är alltså ett fenomen som bestäms både av individuella förhållanden och av mer 

organisationsrelaterade förhållanden. Detta innebär också att en del av dessa förhållanden är 

svåra för en ledare att påverka och/eller kontrollera. Stressnivå, kontroll över sitt eget arbete 

och support är faktorer som i stor utsträckning påverkar arbetstillfredsställelsen. (Kawanda & 

Otsuka, 2011, s. 397) Dessa är faktorer som en ledare kan och ska påverka. 
 

I denna uppsats är vi, som redan framgått bland annat av vårt syfte, i första hand intresserade  

av att studera organisations- och ledarskapsrelaterade orsaker till arbetstillfredställelse och 

servicekvalitet inom dagligvaruhandeln, varför vi valt att inte fördjupa oss i mer 

individorienterad forskning omkring arbetstillfredställese. Vi är väl medvetna om   

svårigheterna med att bortse från dessa aspekter men menar att vi genom våra empirska studier 

av ett antal medarbetare bör kunna identifiera vissa mönster som kan kopplas till ledarskapets 

och/eller mer organisationsrelaterade faktorers betydelse för arbetstillfredställelse och 

servicekvalitet. Kopplingen mellan arbetstillfredställelse och servicekvalitet menar vi, stöds av 

bland annat Ashill & Rods (Ashill & Rod, 2010, s. 85) arbeten som berörts tidigare. 
 

Givet dessa utgångspunkter har vi fokuserat vårt teoretiska arbete på att identifiera olika 

organisations- och ledarskapsrelaterade förhållanden som kan bidra till eller motverka 

arbetstillfredställelse. Vi har valt fyra olika teoriområden som vi anser vara viktiga för vår 

teoretiska förståelse inför våra empiriska studier. Dessa är teorier som behandlar förhållanden 

av betydelse för arbetstillfredställelse och servicekvalitet, hinder för arbetstillfredställelse  

samt teorier om förväntningar och konflikter. Konfliktteorin behandlar inte på samma sätt  

som de övriga teorierna, den direkta relationen mellan medarbetare och ledare men kan ändå, 

som vi ser det, påverka arbetstillfredställelsen via upplevelsen av relationerna mellan såväl 

medarbetare och andra medarbetare och medarbetare och ledare. Oavsett vad konflikten består 

av har ledaren ett ansvar för att hantera konflikter och konflikter måste därigenom betraktas  

som en ledarskapsfråga av betydelse för arbetstillfredställelsen. 
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3.3.1 Arbetstillfredsställelse i en servicekontext 
 

I en studie utförd av Nicholas Ashill och Michael Rod (2010) studeras hur ledarskapet kan 

påverka servicekvalitet genom Managements commitment to service quality (MSCQ).  

(MSCQ) definieras som de anställdas utvärdering av huruvida organisationen lägger vikt vid  

att vårda, stödja, utveckla och belöna de anställda i syfte att uppnå en hög servicekvalitet. 

Arbetstillfredsställelse är då ett resultat av framgångsrik MSCQ och en hög servicekvalitet är 

resultatet av tillfredställda medarbetare. Rod och Ashill identifierar fyra indikatorer på MSCQ. 

Dessa är medarbetarbelöning, kundserviceutbildning, ”empowerment” eller bemyndigande   

och kundserviceorientering. En positiv upplevelse av dessa förhållanden leder till 

arbetstillfredsställelse och därigenom också en god servicekvalitet. (Ashill & Rod, 2010, s. 85) 
 

Kopplingen mellan medarbetarbelöning och servicenivå består i att den belöning som en 

medarbetare får motiverar denne att bemöta kunder på ett bättre sätt. Både belöning i form av 

pengar och annan belöning som är proportionell i förhållande till utförd uppgift har en markant 

inverkan på en medarbetares arbetstillfredsställelse i en servicekontext.(Ashill & Rod, 2010, s. 

87) 
 

Kundserviceutbildning handlar om hur medarbetare instrueras i hur kunder skall bemötas på 

ett bra sätt. Kundserviceutbildning har en positiv inverkan på arbetstillfredsställelse genom att 

denna utbildning gör det enklare för medarbetarna att hantera missnöjda kunder (Ashill & 

Rod, 2010, s. 87). 
 

Bemyndigande eller så kallat empowerment handlar om att en medarbetare får befogenhet och 

motiveras att fatta egna beslut och jobba självständigt. Om en ledare ger denna befogenhet kan 

medarbetaren själv kontrollera ”serviceleveransen” och då snabbt reagera i kundbemötandet 

vilket i sin tur ger en ökad arbetstillfredställelse. (Ashill & Rod, 2010, s. 87) 
 

Den färde indikatoren kundserviceorientering handlar om de övergripande organisatoriska 

värderingar som finns i en organisation om hur kunderna skall hanteras.(Ashill & Rod, 2010, 

s. 87) Denna dimension är inte på samma sätt som de övriga kopplad till relationen mellan 

verksamhetens ledare och medarbetarna. Naturligtvis kan även den allmänna 

kundserviceorienteringen i en verksamhet påverka arbetstillfredställesen men sammankopplas 

kanske inte direkt av den enskilde medarbetaren till ledarskapet. 
 

3.3.2 Hinder för arbetstillfredställelse 
 

På samma sätt som möjligheterna till arbetstillfredställelse är viktiga i en studie av det slag 

som vi genomför i detta arbete menar vi också att det är viktigt att förstå hindren. 

 
Brown och Mitchel (1993) undersöker i en studie hur organisatoriska hinder påverkar 

arbetstillfredställelse i en servicekontext. I denna studie använder sig författarna av 

indelningen sociala och tekniska hinder och kartlägger sedan vilka hinder som påverkar 

arbetstillfredsställelsen mest. Resultaten av denna studie visar att informationskvalitet, 

medarbetare, tillgång till utbildning, kvalitet på utbildning, arbetsschema, 

bemyndigande/empowerment, förväntningar och uppgiftsprioritering är de faktorer som kan 

påverka arbetstillfredställelsen negativt om de upplevs som påtagligt negativa. Brown och 

Mitchel kunde också dra slutsatsen att sociala hinder påverkar arbetstillfredställelsen i större 

utsträckning än tekniska hinder. (Mitchell & Brown, 1993, s. 745-746) 

 
Dessa faktorer är delvis desamma som dem som redovisades ovan under avsnittet om 

arbetstillfredställelse i en servicekontext. Utbildning och bemyndigande/empowerment utgör 

två sådana exempel vilket faller sig naturligt då möjligheter kan vändas till hinder vid en 
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negativ erfarenhet. Trots detta måste dock dessa så kallade hinder anses vara direkt relevanta 

för att skapa förståelse för arbetstillfredsställelsen i en servicekontext. Det blir då också   

viktigt att ta reda på vilka av dessa faktorer som en ledare i detaljhandelsmiljö kan påverka för 

vi bättre skall förstå vilken betydelse ledarskapet har för arbetstillfredsställelsen i en 

detaljhandelsmiljö. 
 

 
 

3.3.3 Vrooms förväntansteori 
 
Som tidigare berörts har motivation och arbetstillfredsställelse en koppling varför vi ansåg att 

denna typ av teorier också har en relevans för detta arbete. En av de mer etablerade forskare som 

intresserat sig för motivation är Robbins (2001). Han definierar motivation som de krafter som  

styr och upprätthåller vårt beteende, som bestämmer våra mål och påverkar med vilken kraft och 

ihärdighet man jobbar mot dessa mål. Motivation fungerar på samma sätt i arbetsrelaterade 

situationer och då bestämmer motivationen hur mycket kraft personen är villig att lägga ned på   

sitt arbete. (Robbins, 2001, s 170) Efter att ha insett omfattningen av forskningen inom området 

och en föreställning om att belöningar ofta lyfts fram som en väsentlig motivationsfaktor valde vi 

att försöka identifiera teorier om belöningar som också kan anses vara väletablerad inom området. 

Valet kom då att falla på Vrooms förväntansteori. 

 
Motivation som grundas på förväntansteori handlar om hur individen betraktar relationen 

mellan ansträngning, utförande och belöning för att genomföra ett jobb. Enligt denna teori 

kommer människor att vara motiverade att nå önskvärda mål om de anser att målet går att nå 

(Vroom, 1995, s. 20). Olika individer kan ha olika mål och förväntan om att nå dessa mål ger 

individen motivation i olika sammanhang exempelvis i sitt arbete. Det är alltså förväntan av 

att nå ett visst resultat eller mål som skapar motivationen att utföra en uppgift. 

 
Teorin består av tre olika dimensioner och relationen mellan dem. Dessa tre dimensioner 

eller processer är förväntan, behjälplighet och valens. (Lee, 2007, s.794) 

 
Förväntan är relationen mellan individens ansträngning och prestation, det vill säga huruvida 

individen tror att ansträngning gör att prestationen blir bättre. (Vroom, 1995, s.28) 

 
Behjälplighet grundar sig på sambandet mellan prestation och belöning. Om individen 

upplever att en bättre prestation leder till en bättre belöning kan detta vara en orsak att 

anstränga sig mer. (Lee, 2007, s. 791) 

 
Valens är hur individen värderar den belöning (positivt eller negativt) som medföljer en 

prestation. (Vroom, 1995, s. 24) 

 
Det är viktigt att ledare inser att olika individer har olika värderingar och att det som ses som 

en värdefull belöning för en person kanske inte uppfattad som värdefull av en annan. Om en 

individ upplever en positiv förväntan, behjälplighet och valens så förstärks motivationen. 

(Lee, 2007, s 790) Vrooms förväntansteori och den betydelse som belöningar tillmäts för 

medarbetarnas motivation att utföra sitt arbete har stora likheter med den så kallade 

transaktionsteorin. 
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3.3.4 Konflikt 
 
Om motivation byggs av ett bra ledarskap som resulterar i att medarbetare känner sig 

bekräftade på sin arbetsplats så menar vi att konflikt kan motverka detta. Samtidigt som 

arbetstillfredställelse kan byggas av ett bra ledarskap och belöningar kan den, som vi ser det, 

raseras av andra faktorer. 
 
Carsten (2005) menar att traditionell forskning inom konflikteorier ofta fokuseras på huruvida 

produktiviteten och effektiviteten påverkas av en eventuell konflikt. Mindre uppmärksamhet 

har lagts på hur konflikter kan påverka faktorer som arbetslivstillfredsställelse, organisatoriskt 

åtagande, välbefinnande och den enskildes hälsa. (Carsten, 2005, s.105) 

 
Konflikter kan orsakas av en rad olika förhållanden. Medarbetare som exempelvis är stressade, 

har dålig hälsa eller lågt välbefinnande kan utlösa konflikter. De kan också finnas stora 

individuella skillnader i en verksamhet. Exempelvis kan vissa människor ha lättare att trivas 

med sitt jobb och mindre lätt att hamna i konflikter än andra som möjligtvis trivs sämre med 

sig jobb och därigenom lättare hamnar i konflikter. Anställda som arbetar i arbetslag där 

konflikter ofta uppstår kan uppleva att det är något fel på arbetslaget, arbetet de utför eller 

människorna i arbetslaget. Detta bidrar i sin tur till att de anställdas positiva känslor inför sitt 

eget arbete begränsas. (Carsten, 2005, s.106) 

 
Det finns många olika typer av konfliktlösningar - tvingande, medgivande, undvikande och 

samarbete. Tvingande betyder att någon person genom exempelvis övertygande argument 

försöker få den anställde/anställda över på sin sida. Medgivande innebär ett accepterande och 

införlivande av andras vilja det vill säga att den anställde avstår från att hävda sin egen vilja 

för att istället ge utrymme för någon annans exempelvis en kollegas vilja. Undvikande, 

innebär att den anställde ställer sig passiv till konflikten genom att exempelvis tona ner dess 

betydelse. Samarbete slutligen betyder att de anställda som är inblandade i konflikten når en 

överenskommelse som tillfredsställer parternas önskemål så gott det går, vilket bland annat 

handlar om utbyte av information om prioriteringar samt att göra avvägningar mellan både 

viktiga och mindre viktiga frågor. (Carsten, 2005, s.107) 

 
3.4 Ledarskap och arbetstillfredställelse – en sammanfattande syn 

 
En jämförelse mellan de olika ledarskapsteorier som presenterats ovan visar på likheter och 

skillnader mellan de olika teorierna som kan användas som utgångspunkt för en precisering av 

vårt teoretiska fokus inför de empiriska studierna. 

 
För det första gäller att tre av de redovisade teorierna – det tredimensionella ledarskapet, det 

transaktionella och transformella ledarskapet och den situationsanpassade, betonar relationen 

mellan ledarna och medarbetarna. Den fjärde teoribildningen det vill säga teorin om olika 

ledarskapsstilar fokuserar sig på ledaren och dennes karaktär som ledare. Av detta drar vi 

slutsatsen att det är viktigt att fokuseras sig på relationen mellan ledare och medarbetare. 

 
Vidare kan man också konstatera att tre av teorierna har likartade perspektiv på effekterna av 

olika typer av ledarskap. Teorin om det transaktionella och transformella ledarskapet lyfter fram 

ledarskapets betydelse för individernas effektivitet och prestationer och detsamma gäller för 

teorin om det situationsanapassade ledarskapet. Teorin om det tredimensionella ledarskapet 

skiljer sig dock till viss del från de två förstnämnda teorierna såtillvida att den också talar om 

effektivitet för verksamheten som helhet. Den så kallade ledarstilsteorin har ett fokus på ledaren 

varför effekterna inte lyfts fram på samma sätt. 
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När vi sedan tittar på de olika ledarskapsteorierna utifrån innehållet i relationen mellan ledare 

och medarbetare konstaterar vi att det finns många likheter mellan de olika teoretiska synsätten. 

Viktiga dimensioner som finns i alla tre av de så kallade relationsorienterade teorierna när det 

gäller relationen mellan ledare och medarbetare är: stöd och uppmuntran, bekräftelse/stärkande 

av självkänsla, inspiration/uppmuntran, information, inflytande/empowerment, arbetsuppgifter, 

dirigering/direktiv och belöning. Teorin om ledarsskapsstilar därefter talar, givet fokusen på 

ledaren, om begrepp som envägskommunikation, avsaknad av delegering, delegering, 

medarbetaransvar och hänsyn till medarbetarnas åsikter, vilket också får anses vara dimensioner 

som sammanfaller med innehållet i de övriga teorierna. 

 
Tittar vi sedan på de teorier som behandlats under avsnittet 3.3 Hur skapas arbetstillfredställelse 

kan man även utifrån dessa sluta sig till att det är vissa dimensioner i relationen mellan ledare 

och medarbetare som anses vara viktiga för arbetstillfredsställelsen. Teorierna om 

arbetstillfredsställelse lyfter belöning, utbildning och empowerment. Empowerment eller så  

kallat bemyndigande av de anställda både vad gäller beslutsfattande och möjligheterna att arbeta 

självständigt. I avsnittet om hinder nämns bland annat informationskvalitet, empowerment, 

utbildning och förväntningar. Förväntningars betydelse i form av olika typer av belöningar 

betonas också i den så kallade förväntansteorin. Belöningar, grad av empowerment eller 

självständigheten/styrningen i arbetet, och information kan sägas vara de gemensamma 

nämnarna i dessa teorier om hur arbetstillfredställelse skapas. 

 
Vid en jämförelse därefter, mellan de teorier som behandlar ledarskap och de teorigenomgångar 

vi gjort omkring hur arbetstillfredställelse skapas, finner man att många av de aspekter som 

behandlas handlar om dimensionerna empowerment, utbildning/utveckling och 

information/kommunikation som återfinns i båda typerna av teorier. Samantaget menar vi att 

detta talar för att det finns ett antal dimensioner i relationen mellan ledare och medarbetare som 

kan påverka arbetstillfredställelsen och ytterst också ge effekter i form av kundbemötande och 

service 

 
Trots detta finns skillnader i fokus mellan de olika ledarstilarna som gör dessa intressanta inför  

de empiriska studierna av ledarskap och arbetstillfredställelse. Den tredimensionella 

ledarskapsteorin betonar genom sin indelning i relationsorienterad, strukturorienterad och 

förändringsorienterad påverkan, det organisatoriska problem som skall lösas. Det transaktionella 

och transformella perspektivet fokuserar sig på själva styrningen/ledningen av medarbetarna och 

den situationsanpassade teorin slutligen på behovet av att anpassa ledarskapet till situationen och 

individens mognadsnivå. Vi menar därför att är intressant att studera de olika ledarstilana och 

deras eventuella betydelse för arbetstillfredställesen i ett antal dagligvaruhandelsföretag. 

 
Utöver ledarstilen som sådan, finns det också ett antal andra dimensioner som belöning och 

motivation, konflikt och konflikthantering samt arbetsinnehåll/arbetsuppgifter som av vissa av 

de forskare som berörs ovan anses vara relevanta för medarbetares arbetstillfredställelse och 

prestationer. 

 
Motivation anses av många vara en betydande del av arbetstillfredsställelsen varför motivation 

hos de anställda bör anses vara centralt i en ledares roll och då också relevant för att förstå 

ledarens förmåga att skapa arbetstillfredställelse. Av detta följer också att en av fler måttstockar 

på hur väl ledarskapt fungerar, bör vara medarbetarnas motivation. Motivationsteorier är  

således inte bara viktiga för denna studie på grund av dess relevans för arbetstillfredsställelsen, 

utan de är också viktiga då de kan ge en indikation av hur väl ett ledarskap fungerar. Dessutom 

kan motivationsteorin hjälpa oss förstå hur väl olika konstellationer av ledarskapsegenskaper 

fungerar för att skapa motivation och arbetstillfredsställelse bland de anställda. 
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Konflikter därefter, inkluderades i vår teoretiska referensram då vi fann att konflikter kunde 

utgöra ett direkt hot mot arbetstillfredsställelse och upplevd motivation. I ledarskapsteorierna 

finns många beskrivningar av hur olika ledare skall hantera och undvika konflikterr. Detta i 

kombination med att vi fann att konflikter kan vara ett direkt hot mot arbetstillfredsställsen 

gjorde att vi utöver motivationsteorin och ledarskapsteorierna, också valde att inkludera 

konflikthantering i vårt perspektiv. Genom att också inkludera konflikter och konflikthantering 

menar vi att vi kan analysera hur ledarens valda konflikthantering kan påverka medarbetarna 

och därigenom också skapa förståelse om hur detta påverkar en medarbetares 

arbetstillfredsställelse. Vi hoppas även kunna analysera hur en ledares valda konflikthantering 

fungerar i samspel med dennes ledarskapsprofil och sedan dra slutsatser om hur detta kan 

tänkas påverka medarbetarnas upplevda motivation och arbetstillfredsställelse. 

 
Arbetsinnehåll och arbetsuppgifter slutligen, som enligt olika ledarskapsforskare påverkas av 

ledarskapet kan också vara av betydelse för den upplevda arbetstillfredställelsen 

 
Givet dessa utgångspunkter kan vårt teoretiska perspektiv sammanfattas med hjälp av 

medanstående figur. 
 

 
 

Motivation 

Belöning 

 
Ledarstilar/ Arbetstillfredställelse 

Prestationer/ 

ledarskap 

Kundbemötande 
 

 
 

Arbetsinnehåll 

 
Konflikthantering 

 
Figur 2: Ledarstil och arbetstillfredställelse – en sammanfattande perspektiv. 

 
Denna sammanställning skall inte uppfattas som en modell som på ett uttömande sätt beskriver 

orsakerna till arbetstillfredställelse och kundbemötande utan snarare som ett perspektiv som fått 

styra datainsamling och analys för att skapa förståelse om ledarskap och arbetstillfredställese och 

kundbemötande/service i detaljhandeln. En mer detaljerad beskrivning av frågeguideen till 

ledarna och enkäten till medarbetarna återkommer i kapitel 4.2. 
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4. METOD 

 
Detta avsnitt beskriver hur våra teoretiska utgångspunkter kopplas till det empiriska arbetet. I 

denna del tar vi upp urval, datainsamling, analys, validitet och reliabilitet. 
 

 
 

4.1 Urval 
 
Vår studie omfattar som tidigare nämnts ett antal olika typer av butikskedjor och olika 

respondentgrupper, butikschefer och medarbetare. Detta innebar också som tidigare nämnts att 

vi genomförde både en kvalitativ och en mer kvantitativt inriktad datainsamling. Det 

sistnämnda i syfte att kunna samla in data från ett större antal medarbetare per butik än vad 

som varit möjligt om vi skulle genomfört personliga intervjuer då det var svårt av 

bemanningsskäl att få ta medarbetares tid i anspråk. 

 
Urvalet av butikskedjor gjordes med utgångspunkt från ägarstruktur, lönsamhet 

butiksstorlek/koncept. Detta förstnämnda då vi antog att ägarstrukturen och 

maktkoncentrationen kan påverka styrningsfilosofin och ledarskapet i en verksamhet. I 

vår studie kom härigenom tre väletablerade livsmedelsföretag att ingå - Willys, Coop och  

ICA. När det gäller ägarstrukturen är Willys ett familjedominerat företag inom den så kallade 

Axelssonkoncernen med en stark styrning från ägarfamiljen, Coop är en ekonomisk förening 

ägd av dess kunder och medlemmar som ytterst styrs av dess medlemmar/ägare och ICA ägs 

av dess handlare via Hakoninvest och det internationella bolaget Ahold. Det sistnämnda med 

en stark maktkoncentration till ett begränsat antal ägare. Till sist har vi också låtit 

butikskonceptet vara styrande för vårt urval av butiker då vissa koncept per automatik är stora 

medan andra är små och vi tror att storleken på butiken kan påverka ledarskapet. Exempel på 

små butiker är olika former av närlivsbutiker som alltid är små oavsett dagligvarukedja. En 

begränsning i vår studie är dock att vi inte inom Willyskedjan kunnat ta med någon riktigt  

liten butik i vår studie. Vi anser dock inte att detta begränsar värdet av jämförelserna i alltför 

stor utsträckning. Totalt sett ingår 6 butiker i denna studie. Av anonymitetsskäl kommer vi 

inte att ange vilka. 
 

Vårt urval av respondentgrupper föll sig självklart vad gäller ledarna eftersom att varje butik 

har en chef. Urvalet av medarbetare på de olika butikerna öppnande för olika  

tillvägagångssätt. Vår ambition var att vi själva skulle få välja ett antal medarbetare på varje 

butik. Vid varje besök bad vi därför om att själva få välja respondenter, då vi ansåg att detta 

skulle ha bidragit till att urvalet blivit mer representativt för medarbetare i allmänhet på de 

undersökta butikerna. Vi fick dock inte själva välja ut vilka medarbetare som skulle delta i 

enkätundersökningen. Ej heller fick vi bestämma antalet medarbetare per butik som skulle 

besvara våra enkäter. Butikscheferna för respektive butik valde såväl antal som de  

medarbetare som skulle besvara enkäterna. Enligt butikscheferna berodde detta på att det är   

en stressig miljö i butikerna och för att en medarbetare skall kunna lämna sin arbetsstation för 

att fylla i enkäten så måste detta ske under planerade former. 

 
Vi bad dock butikscheferna att välja ut medarbetare från olika avdelningar i butiken eftersom 

olika arbetsuppgifter säkerligen kan påverka vårt undersökningsresultat, då vissa 

arbetsuppgifter kan anses som mer eller mindre stimulerande och kvalificerade. Denna styrning 

av urvalet gjorde också att vi fick undersöka ett betydligt färre antal medarbetare per butik än  

vad som var tänkt samt att man kan diskutera representativiteten bland de medarbetare som 

svarade på enkäterna. Vi återkommer till detta i samband med diskussionen av våra resultat i 

kapitel 5. Total sett undersöktes 16 medarbetare. 
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4.2 Datainsamling 
 
Vid genomförande av en studie kan en författare använda sig av två typer av data, primär- 
och sekundärdata. Primärdata kallas den typ av information som insamlats från olika 
empiriska studier och inte hämtade från tidigare undersökningar. Sekundärdata i sin tur är 
data som hämtats från tidigare datainsamlingar, vilket inte varit aktuellt i denna studie. 

 
Vi har valt att samla in information både från butikscheferna och medarbetarna. Som 

diskuterades redan i kapitel 2 Metod ansåg vi, med tanke på syftet med denna uppsats, att det 

är relevant för oss att förstå både hur ledaren betraktar sitt eget ledarskap samt hur 

medarbetarna betraktar ledarens ledarskap för att på detta sätt kunna förstå ledarskapets roll för 

arbetstillfredsställelsen i de studerade butikerna. 
 
Informationen från ledarna samlades in genom intervjuer med cheferna på respektive butik. 
Denna form av intervju kan genomföras både via telefon och ansikte mot ansikte. Vanligast är 
dock att denna typ av intervju utförs genom ett möte med respondenten. Den information som 
intervjun genererar skall antingen dokumenteras skriftligt eller via inspelning av samtalen. 
Dessa former av intervjuer är mest lämpliga när relativt få enheter ska undersökas då 
personliga intervjuer är tidskrävande. De är också lämpliga att använda när man vill veta hur 
individen tolkar och lägger mening i ett särskilt fenomen, något som varit viktigt i vår studie 
med tanke på den förståelseinriktade ambition vi har. Den öppna intervjun kan utföras på olika 
sätt, allt från att vara öppen till helt sluten. Ibland utförs dessa intervjuer som ett vanligt samtal 
utan begränsning och styrning från intervjuaren och ibland ges fasta svarsalternativ i fast 
ordningsföljd. (Jacobsen, 2000, s.160-163) 

 
I denna studie har öppna frågor använts samtidigt som utrymme lämnats för butikschefernas 
berättelser. Vi ville bland annat kunna kategorisera butikscheferna i specifika ledarstilar. 
Intervjufrågorna var därför uppbyggda utifrån de teoretiska utgångspunkter som 
presenteras i föregående kapitel. En mer ingående redogörelse för kopplingen mellan de 
teoretiska utgångspunkterna och intervjuguiden följer nedan. Intervjuguiden redovisas i 
bilaga 1. Intervjuerna bandades och transkriberades. 

 
Informationen från medarbetarnas samlades in genom enkätundersökningar av medarbetarna 

på respektive butik. Eftersom vi ville nå ett antal medarbetare och tid för personliga intervjuer 

inte medgavs av butikerna ansåg vi att en enkät var mest fördelaktig. För att kunna använda 

enkäter som fångade medarbetarnas bedömningar var vi tvungna att gradera svarsalternativen  

i ett lika skalor. Skalanvändning är en förutsättning för många kvantitativa analysmodeller  

men kan också användas i en studie av denna karaktär. (Lindfors, 1993, s.111) Syftet med vår 

studie är att skapa förståelse för ledarskapets betydelse för medarbetarnas motivation och 

arbetstillfredsställelse. Enligt Johansson Lindfors (1993) kan strukturerade frågeformulär med 

bestämda svarsalternativ användas för att studera fakta eller attityder. Det vi ville undersöka 

var medarbetarnas uppfattningar om ledarskapet och dess inverkan på motivationen. 

Medarbetarnas attityder är därför relevanta och en enkätstudie kn användas. Syftet med 

enkäterna var att förstå hur medarbetarna uppfattade att ledarna agerade gentemot sina 

anställda och vilken inverkan denna relation har på individens arbetstillfredställelse och 

motivation. För vår del innebär detta att vi formulerade våra frågor med utgångspunkt från de 

teoretiska perspektiv som beskrivs i kapitel 3. En mer ingående redogörelse för kopplingen 

mellan de teoretiska utgångspunkterna och intervjuguiden följer nedan. 

 
Som framgick av våra teoretiska diskussioner i kapitel 3 och sammanfattades i Figur 3.1 finns 
det antal begrepp som fokuserats i samband med de empiriska studierna. Ledarstilar och 
arbetstillfredställelse utgör de mest centrala begreppen men vi samlar också in information  
om ledarnas och medarbetarnas upplevelser av motivation och belöning, konflikthantering 
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och upplevelsen av arbetsinnehåll vid våra empiriska studier. Vid datainsamlingen och 
operationaliseringen av de transaktionella och transformella respektive tredimensionella 
ledarstilarna har använt oss av etablerade frågeguider inom området. 

 
Datainsamlingen omkring den transaktionella och transformella ledarstilarna baserar sig på 
Bycios (1985) användning av Bass frågeguider. I "Further assessments of Bass´ 
conceptualization of transactional and transformational leadership” studerar Bycio 
transaktionellt och transformellt ledarskap. (Bycio, 1985, 468-477) Han använder sig då av 
Bass´ multifactor leadership questionnaire (MLQ) som innehåller ett antal parametrar och 
frågor som avser att beskriva det transaktionella och transformella ledarskapet. De frågor vi 
valde har hjälpt oss att dela in ledarna i olika typer av transaktionellt och transformellt 
ledarskap. 

 
För operationaliseringen av de tredimensionella ledarstilarna utgår vi ifrån Ekvall och 
Arvonens (1994) arbete. I detta arbete som har titeln ”Leadership profiles, situation and 
effetiveness" behandlar författarna Ekvall och Arvonen (1994) det tredimensionellt ledarskap. 
Syftet är att utifrån de tre dimensionerna som de beskriver kunna identifiera olika 
ledaregenskaper och kunna karaktärisera de studerade ledarna i olika ledarskapsprofiler. 
(Ekvall & Arvonen, 1994) De tre dimensionerna är struktur, relation och förändring och vi  
har använt de frågor som författarna till denna studie använt, för att på så sätt kunna förstå i 
vilken utsträckning de ledare vi studerar använder sig av tredimensionellt ledarskap. 

 
När det gäller de övriga dimensionerna i vårt teoretiska perspektiv har vi formulerat de frågor 
som använts i fågeguiden till butikscheferna och enkäterna till medarbetarna med 
utgångspunkt från de redovisade teorierna. I bilaga 3 finns en sammanställning som kopplar 
samman begreppen i vår teoretiska modell och vårt frågeformulär och vår frågeguide. 

 
Som framgår av bilaga 3 finns frågor till både medarbetare och ledare kopplade till de flesta 
av begreppen i det teoretiska perspektivet. Vissa av frågorna utgör dessutom ett försök till en 
operationalisering av de olika typerna av ledarstilar. Då det, som tidigare diskuterades, finns 
överlappningar mellan de olika ledarstilarna, kan dessutom flera av de öppna frågorna till 
ledarna kopplas till flera olika ledarstilar. Frågor om konflikthantering har dessutom ställts 
bara till ledarna då själva hanteringen och/eller lösningen av denna typ av problem är som vi 
ser det, en ledarskapsfråga samt att konflikt enligt vissa kan vara en orsak till bristande 
arbetstillfredställelse. Frågan om arbetsinnehåll i medarbetarenkäten är också kopplad till 
motivation varför denna fråga också skulle sorteras in den kategori i figuren som kallas för 
motivation/belöning. Allmänna frågor om bakgrund, erfarenheter etc. har bara ställts till 
ledarna. 

 
När vi enkätstudien tog vi hänsyn till vad Johansson Lindfors tar upp vad gäller utformning 
och genomförande (Johansson Lindfors, 1993, s.112-113). Hon skriver bl a att frågorna skall 
vara enkelt och klart formulerade, det är viktigt att informera respondenten om vem som står 
bakom den och syftet med undersökningen. Dessa faktorer präglade utformningen av vår enkät. 
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4.3 Empiriredovisning och analys 
 
Intervju- och enkätsvaren har redovisats butik för butik och indelat i ledare och medarbetare. 

Resultatet från intervjuerna med ledarna har dessutom strukturerats utifrån det teoretiska 

perspektivet i kapitel 3 d.v.s. i ledarskap/ledarstil, motivation, belöning och arbetstillfredsställelse, 

arbetsinnehåll och konflikthantering. Medarbetarenkäterna har också redovisats efter samma 

övergripande struktur och dessutom har frågorna om medarbetarnas uppfattning om ledarskapet 

indelats i olika ledarstilar. 

 
Vidare har vi också valt att slå samman motivation och arbetstillfredsställelse i samband med 

redovisningen. Detta kan naturligtvis ifrågasättas då arbetstillfredsställelse avser de positiva och 

negativa känslor som individer har till sitt jobb (Schultz & Schultz, 1998 s 250) medan motivation 

handlar om i vad mån individer strävar efter att uppnå uppsatta mål. (Lee, 2007, s794) Vi menar 

dock att båda dessa aspekter kan knytas till medarbetares prestationer och ytterst därmed 

medarbetares effektivitet och kundbemötande. Eftersom fokus i detta arbete ligger just på 

olika ledarstilars betydelse för olika faktorer som kan påverka medarbetares prestationer 

menar vi att det inte är motivation eller arbetstillfredställese i sig som är av intresse. Av dessa 

skäl har vi också för att mer tydligt och på ett sammanfattande sätt kunna belysa olika 

ledarsstilar valt att klassificera enkätsvaren i olika grupper tillhörande den transaktionella 

ledarstilen: ledning genom undantag, ledning genom belöningar, den transformella  

ledarstilen: leding genom intellektuell stimulans, ledning genom individuellt ledarskap och 

karisma samt det tredimensionella ledarskapet: förändrings- och utvecklingsorintering, 

relationsorientering ledarstilar. Dessa klassificeringar har gjort på samma grunder som 

utformningen av enkäterna. För en illustration av detta se exempelvis figur 1 i kapitel 5 

Empiri. 

 
I analysen av det insamlade empiriska materialet som redovisas i kapitel 6 har vi valt att dela in 

analysen för varje butik i tre delar. Dessa tre delar omfattar en analys av medarbetarnas syn på 

ledaren, av ledarens självuppfattning jämfört med vad medarbetaren anser och analys av 

medarbetarnas arbetstillfredställelse. 

 
I den första delen som baseras på medarbetarenkäterna kommer vi analysera och utvärdera hur 

medarbetarna uppfattar ledaren och tänkbara orsaker till detta. Denna del kommer då att möjliggöra 

att vi kan klassificera ledarna i olika ledarskapsstilar utifrån hur medarbetarna upplever ledarskapet. 

Detta är det första steget i vårt analysarbete. 

 
I den andra delen kommer vi, baserat på enkäterna och intervjuerna, att jämföra medarbetarnas syn 

på ledaren med ledarens syn på sitt eget ledarskap. Denna del av analyserna kommer att göra att vi 

kommer att för att kunna förstå hur ledaren leder och inte bara hur han/hon tror att han leder. 

 
I den tredje och sista delen kommer vi, baserat på intervjuerna med ledarna och 

medarbetarenkäterna, att analysera hur ledarna med sina specifika sammansättningar av 

ledarskapsegenskaper har lyckats eller misslyckats med att skapa motiverade och tillfredsställda 

medarbetare. För att göra detta kommer vi väga medarbetarnas svar på frågorna om 

arbetstillfredsställelse, motivation och konflikthantering, mot den klassificering som vi gjort  

av den tidigare analysen av ledarnas egenskaper. Vi kommer diskutera och analysera hur och 

varför vissa ledare med liknande egenskaper kan ha medarbetare som upplever mer eller 

mindre tillfredsställelse och motivation. 
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4.4 Reliabilitet 

 
Reliabilitet beskriver hur tillförlitlig en undersökning är. Studien bör vara genomförd på ett 

trovärdigt sätt som väcker tillit. Vid en studie med hög reliabilitet bör liknande resultat 

framkomma om samma undersökning skulle genomföras flera gånger. Reliabilitet bestäms 

således av hur mätningarna utförs. Reliabilitetsproblem kan uttryckas som den 

forskarpåverkan som är svår att undkomma vid studier. Det finns dock en skillnad mellan 

objektivitetsproblem och forskarpåverkan då objektivitetsproblem betraktas som slumpmässiga 

medan forskarpåverkan anser vara systematiskt. Om utformningen av det teoretiska 

perspektivet till exempel styrs av forskarens värderingar sker en systematisk påverkan. 

 
Den empiriska datainsamlingen därefter är en omfattande process vilket innebär att antalet 

slumpmässiga felkällor kan vara många, till exempel vid registreringen, klassificeringen 

och kodningen av data. Det finns olika sätt att testa reliabiliteten på, till exempel genom att 

genomföra studien två gånger och jämföra eventuella skillnader, detta kallas för ett 

stabilitetstest. Om det skulle visa sig att resultaten varierar kan detta bero på att faktiska 

skillnader har skett eller att forskaren har behandlat mätinstrumenten på olika sätt. 

Ekvivalenstest är en annan form av reliabilitetstest som handlar om att oberoende forskare 

genomför test vid samma tidpunkt. Dessa former av reliabilitetstest är tidskrävande och dyra 

att genomföra och ett alternativ är därför att försöka styra reliabiliteten genom att i förväg 

skapa genomtänkta och bra instruktioner för datainsamlingens utförande och i den mån 

det är möjligt också skapa standardiserade undersökningsbetingelser. (Jacobsen, 2002, s.22, 

Lindfors, 1993, s.110-111) Våra värderingar har naturligtvis betydelse för utformningen av 

strukturen i enkät och intervjuguide, dock vill vi hävda att styrningen från vår sida begränsats 

då vi, som framgått ovan, vid utformningen av våra frågor använt frågor från redan befintliga 

mallar konstruerade av etablerade forskare. 

 
Det som dock kan påverka trovärdigheten är att cheferna själv fick välja ut respondenterna samt att 

antalet respondenter är få med tanke på att de undersöks med kvantitativa metoder. Detta är vi 

medvetna om och tar det i beaktning inför kommande analys. 
 

4.5 Validitet 
 
Med validitet menas hur trovärdigt resultatet av studien är, hur väl författarna har hållit sig till 

det tänka forskningsområdet och hur väl det går att lita på. Alltså hur väl författarna har 

lyckats avbilda eller skapa förståelse för den empiriska verkligheten. Validitetsproblem uppstår 

då den teoretiska variabeln inte stämmer överrens med den operationella variabeln, det vill 

säga att den inte mäter det den är avsedd att mäta. Den insamlade data måste ha relevans för 

det aktuella problemet och den aktuella teoretiska modellen. Det är dock svårt att bestämma 

datas relevans då den "verkliga verkligheten" sällan är direkt mätbar vilket innebär att det är 

svårt att veta hur pass bra verkligheten har avbildats eller vilken förståelse som skapats av 

forskaren och det är då svårt att avgöra hur pass väl teorierna är applicerbara på verkligheten. 

 
En förutsättning för att den kvantitativa metoden eller enkätens kall kunna avspegla 

verkligheten är att de olika variablerna kan tilldelas värden eller tal i skalor. 

Skalanpassningen skall ske med hänsyn taget till det aktuella problemet och de egenskaper 

som skall studeras i undersökningen. (Johansson Lindfors, 1993, s.107-109) För att ge 

respondenterna möjligheter till att nyansera sina svar valde vi att använda oss av en femgradig 

intervallskala i enkäten till de anställda. 

 
Genomförandet av den kvalitativa intervjun med ledarna och den kvantitativa studien av de 
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anställda utfördes vid samma tillfälle. Inför respektive datainsamlingstillfälle ringde vi till  

den butikschefen och informerade tydligt om vårt syfte med studien och beskrev i korthet vilka 

frågor som skulle diskuteras. De frågor vi har använt i både intervjun och i enkäten är, som 

tidigare behandlats, utvecklade utifrån de teorier om ledarskap och motivation som vi 

studerat. 

 
Som tidigare redovisats är det de olika butikscheferna som valde respondenter till 

enkätundersökningen varför man inte kan utesluta att butikscheferna valde ut de medarbetare 

som de har bäst relation till som de vet kommer ge en positiv bild av dem. Om detta har skett 

kan påverkas naturligtvis validiteten negativt. 
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5. EMPIRISKA ERFARENHETER 

 
I detta avsnitt presenteras de empiriska iakttagelser som vi gjort under denna studie. Först 

sker en empirisk beskrivning av de olika företagen som vi har besökt, och sedan följer 

resultaten av enkätundersökningen och intervjuerna. Varje butiks resultat kommer att 

presenteras enskilt. Först kommer en beskrivning av ledaren och sen presenteras hur ledaren 

anser sig själv arbeta, följt av en beskrivning hur medarbetarna betraktar sin chef. 
 

 
 

5.1 Beskrivning av företagen 
 
De företag vi studerat är ICA, Coop Nord och Willys. 

 
Coop Nord är en kooperativ detaljhandel som har Västerbotten, Västernorrland och Jämtland 

som verksamhetsområde. De erbjuder sina kunder en rad olika butikskoncept, allt från 

stormarknader till små butiker i glesbygden. Företaget säljer både märkesvaror och egna 

varumärken och har ett 80-tal butiker i sin verksamhet. Coop Nord är ett kooperativt styrt 

företag vilket innebär att butikscheferna aldrig äger den butiken de jobbar i. (Coop Nord, 2011) 

 
ICA-koncernen är en av norra Europas ledande detaljhandelskedjor med cirka 2200 egna och 

handlarägda butiker. ICA erbjuder sina kunder ett sortiment av egna märkesvaror och andra 

varumärken samt en rad olika butikskoncept, från de små ICA Nära butikerna till 

stormarknadsjätten Ica Maxi. (ICA, 2011) 

 
Willys är en av Sveriges ledande lågpriskedjor med 120 butiker totalt. De är specialiserade på 

att erbjuda kunden lågprisalternativ. Willys butiker är alltid byggda enligt ett 

stormarknadskoncept. (Willys, 2011) 

 
I redovisningen av de empiriska resultaten anonymiseras butikerna och benämns därför butik 1 

t ill6. 
 

 
 

5.2 Samlande intryck av butikschefer 
 
Alla butikschefer som vi har besökt har en lång gedigen bakgrund inom detaljhandeln, de 

flesta av dem har varit verksamma som chefer under många år. Samtliga ledare säger att de 

trivs väldigt bra med sina jobb. Alla butikschefer med undantag för en har ambition att leda 

genom goda relationer och förtroende och den samlade åsikten för dessa ledare är att 

motivation är en viktig faktor i huruvida en medarbetare upplever arbetstillfredsställelse i 

detaljhandelsmiljö eller inte, alla butikschefer förutom en säger att de aktivt jobbar för att 

skapa varierade arbetsuppgifter. Den ledare som avviker från resten anser att de som arbetar i 

hans butik är självständiga och inte i behov av särdeles mycket ledarskap. 

 
Bland cheferna så spenderar de flesta ca 80% av sin tid i butiken och ca 20% av sin tid på 

kontoret och arbetar då med administrativa frågor, en av butikscheferna avviker tydligt med   

en arbetsfördelning på 50% i butiken och 50% administration. Den generella åsikten är att de 

har stor frihet från företaget att vara den ledare de vill samt sköta upplägget av butiken relativt 

fritt. Alla butikscheferna säger att de gärna ser att personalen är delaktig i planeringsarbetet 

angående butikslayout. Hur de väljer att fördela dagens arbete varierar, vissa av cheferna styr 

bestämt över fördelningen av arbetsuppgifter medan andra låter personalen vara med och 

bestämma vilka som skall jobba på de olika stationerna. 
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Den främsta orsaken till konflikt är enligt cheferna att medarbetare ”ryker ihop” som någon av 
butikscheferna uttrycker det och då ofta i samband med tidsbrist eller personalbrist. Många av 
cheferna säger att de jobbar proaktivt för att förhindra att konflikter uppstår, en butikschef 
säger att han agerar först när en konflikt uppstår och då snabbt försöker lösa den. Gällande 
belöning så är de överens att pengabelöning är det som fungerar absolut bäst, dock är det inte 
många som faktiskt erbjuder detta. Den vanligaste formen av belöning är att cheferna bjuder på 
mat eller anordnar en fest. 

 
Alla chefer förutom en håller veckovis personalmöten, där svinn, kvalitet, kampanjvaror och 

allt som kan röra det dagliga arbetet diskuteras. Den ledare som inte håller veckovisa möten 

anser att han håller möten när det behövs. Utvecklingssamtal hålls årligen av alla   

butikschefer förutom en. Dessa samtal går ut på att hjälpa individerna att utvecklas samt att   

bistå dem och vara ett forum där de kan uttrycka uppfattningar och upplevelser som de kanske 

inte vågar säga inför hela gruppen. Den chef som inte håller utvecklingssamtal säger att det 

inte behövs då dessa frågor ändå diskuteras löpande ute i butiken. 
 

 
 

5.3 Butik 1 

 
Ledarskapet och uppgifterna 

 
Denna individ har jobbat som butikschef på nuvarande butik i tre år, men har totalt 28 års 

erfarenhet som butikschef. I butiken sköter han allt som har med ekonomiska frågor att göra, 

han menar att ekonomiskt sett så har han totalansvar. Att arbeta som butikschef säger han är 

krävande men väldigt roligt. Från företaget anser butikschefen att han den frihet han behöver 

för att kunna vara den ledare han vill, gällande butikslayout och sortiment så anser denne 

butikschef att han bestämmer till ungefär 85% hur butiken skall se ut och vilka varor som 

skall beställas, resterande 15% finns det bestämmelser och riktlinjer för och det är företaget 

som styr dem, han menar att så länge han håller budgeten så har han stor frihet. Han 

uppmuntrar till att personalen skall vilja ta del av planeringsarbetet och de som vill får vara 

med och arbeta med butikslayout samt planeringen av varubeställningar. Han tror att ca 80% 

av sin tid spenderas ute i butiken där han jobbar med samma saker som personalen och ca 

20% spenderas på kontoret där han jobbar med administrativa frågor. Av sina medarbetare 

vill han bli betraktad som en ledare, vilket han menar att det krävs erfarenhet för att kunna bli. 

Varje individ är olika och därför säger denne butikschef att ledarskap måste anpassas efter 

individen, men det är dock viktigt att inte särbehandla vissa. 

 
Konflikt och vägledning 

 
Den största orsaken till konflikt anser han vara orättvisa, han beskrivet att vissa anställda 

tycker att schemaläggningen blir orättvis, antingen att vissa måste jobba för mycket eller att 

vissa anser att de får jobba för lite. Konflikt kan också uppstå när vissa i personalen anser att 

andra medarbetare inte gör sitt jobb. För att undvika att konflikt uppstår så arbetar denna 

butikschef förebyggande och försöker tillgodose allas önskemål när han göra arbetsschemat, 

han skapar också rotation i arbetsschemat för att undvika att samma personer alltid jobbar 

med varandra, han menar då att individerna blir mindre irriterade på varandra när de inte 

arbetar ihop för ofta. 

Om denne butikschef ser att en anställd är uppenbart missnöjd försöker han först fastställa 

orsaken, och han menar att oftast rör det sig om orsaker som inte har med jobbet att göra, sen 

försöker han reda ut problemet så gott det går. 
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Motivation och arbete 

 
Butikschefen berättar att det är svårt att skapa varierade arbetsuppgifter eftersom att det är en 

liten butik och att alla då har ett specialområde, men att han anser det som viktigt och 

beroende på hur dagen ser ut så försöker han skapa varierade arbetsuppgifter så gott det går. 

Butikschefen tror att varierade arbetsuppgifter gör att personalen blir mer motiverad. Han 

brukar också uppmuntra personalen att försöka bemöta kunderna på ett glatt sätt, detta tror 

han i längden bidrar till att öka medarbetarnas motivation. Om denne butikschef ser att en 

medarbetare jobbar på ett felaktigt sätt så brukar han ta personen i fråga åt sidan och beskriva 

hur denne måste förändra sitt arbetssätt. 

 
Möten och information 

 
Personalmöten hålls varannan vecka och där diskuteras allt som händer i butiken, 

butikschefen har infört någonting som han kallar "veckans gnäll", där får personalen en chans 

att ta upp saker som har skapat missnöje. Utvecklingssamtal hålls årligen och då försöker 

denne butikschef förstå hur han kan hjälpa varje medarbetare att utvecklas på bästa sätt. 
 

 
 

Motivation/Arbetstillfredställelse (max 20) 17 

Intelektuell stimulans (max 5) 4 

Ledning genom undantag (max 15) 9,5 

Belöningar (max 10) 6 

Förändring/utveckling (max 15) 11 

Relationsledare (max 20) 18 

Struktur (max 20) 14,5 

Individualliserat ledarskap (max 15) 9 

Karismatisk (max 15) 11 
 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
 

(Tabell 1. Medarbetarnas syn på motivation/ arbetstillfredställelse och ledarstilar.) 
 

Tabell 1 

Tabellen ovan redovisar de svar som medarbetarna på butik 1 har angett då de bedömer sin 

butikschef. I De två svarande medarbetarna är överens om att deras ledare är 

relationsorienterad, då de svarat 90% av maxpoängen på denna ledarstil. Ledaren uppfyllde 

även 90% av maxpoängen på de två frågorna angående individualiserat ledarskap. 
Medarbetarna anser sig vara tämligen tillfredsställda och motiverade i arbetet, då de 

tillsammans uppfyllt 85% av maxresultatet. Det enda område där deras åsikter går isär är 

huruvida de anser om butikschefen är strukturerad i sitt ledarskap, här har den ena 

medarbetaren svarat 80% av maxresultatet medan den andra svarat 65%. 
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5.4 Butik 2 

 
Ledarskapet och uppgifterna 

 
Denna butikschef har endast arbetat i butiken sedan augusti 2010. Han har tidigare arbetat på 

ett annat detaljhandelsföretag som biträdande butikschef. Han trivs övervägande bra på sitt 

arbete, då han anser att arbetsuppgifterna är varierande, att det sällan blir långtråkigt samt att 

han har möjlighet att se resultat direkt vad gäller exempelvis annonsering av varor. 

 
Generellt sett arbetar han mest likt andra medarbetare i butik med bland annat uppackning av 

varor det vill säga se till att butiken hålls fräsch. Men som butikschef har han även vissa 

administrativa uppgifter som schemaläggning, löneutbetalning, budgetering och att "rätt 

resultat" uppnås. Butikschefen har relativt stor frihet beträffande butikens layout, det får dock 

inte kosta pengar, vilket självfallet begränsar möjligheterna till en större förändring av 

butikens produktplacering. Han anser sig få vara den ledare han vill, men att detta beror på hur 

det går för butiken. 

 
Det är enligt honom viktigt att vara sig själv, att försöka vara någon annan blir lätt 

genomskådat menar han. Han menar också att det är viktigt att vara lika mot alla, de som 

jobbar känner varandra, och det skulle därför inte fungera med särbehandling. Vissa personer 

som löser saker själv är mer självstyrda. Andra som butikschefen inte litar lika mycket på är 

mer delegerat styrda. Denna ledare poängterar att det gäller att kunna vara ärlig mot chefen. 

 
Konflikt och vägledning 

 
Den vanligaste formen av konflikt är osämja bland två medarbetare. Det är enligt 

butikschefen viktigt att vara lyhörd, inte för auktoritär eller delegerade samt vara tydlig med 

vilka arbetstider som gäller för att undvika konflikter. Han tycker även det är viktigt att 

medarbetarna får vara med och bestämma, detta bidrar enligt honom till att en bra stämning 

och teamkänsla bland medarbetarna. 

 
Enligt butikschefen gäller det även att vara rak och tydlig i sitt agerande då medarbetare visar 

tecken på missnöjdhet. Att tala om de bakomliggande faktorerna på ett ärligt sätt menar han 

vara det optimala sättet att bemöta missnöjda medarbetare. 

 
Motivation och arbete 

 
Då butiken är liten är det enligt butikschefen viktigt att medarbetarna bemästrar samtliga 

arbetsuppgifter. Detta gör det möjligt att både dra ner personalkostnaderna samt att 

medarbetarna får mer varierande arbetsuppgifter. Medarbetarnas arbetsuppgifter rullar på enligt 

ett schema, butikschefen anser det vara väsentligt eftersom det annars kan bli orättvis 

uppdelning av arbetet, vilket i värsta fall kan leda till interna konflikter. 

Goda prestationer belönas i form av premielön som baseras utefter butikens resultat. Detta 

upplever butikschefen som en god motivationsfaktor då han menar att "inget motiverar 

människor som pengar". En annan motivationsmetod som butikschefen använder sig av är 

interna tävlingar, där varje enskild medarbetare får välja ut en produkt som sedan skall 

marknadsföras om tillfälle ges i möte med kunden. Sociala aktiviteter sker i form av julfester, 

mer anser butikschefen inte nödvändigt. 
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Möten och information 

 
Personalmöten sker varje morgon med de medarbetare som är aktuella för dagens arbete. Två 

gånger sedan augusti har personalmöten skett där samtliga anställda varit närvarande. 

På personalmötena diskuteras om någon större händelse inträffat. Utvecklingssamtal sker en 

gång per år. 
 
 
 

Motivation/Arbetstillfredställelse (max 20) 15,6 
 

Intelektuell stimulans (max 5) 3,3 
 

Ledning genom undantag (max 15) 10,3 
 

Belöningar (max 10) 6 

Förändring/utveckling (max 15) 11 

Relationsledare (max 20) 16,6 

Struktur (max 20) 13 

Individualliserat ledarskap (max 15) 7,6 

Karismatisk (max 15) 10 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
 
(Tabell 2. Medarbetarnas syn på motivation/ arbetstillfredställelse och ledarstilar.) 

 
Medarbetarna på butik 2 har tämligen skilda åsikter om sin chef. Detta gäller framförallt den 

tredje respondenten som i stort sett svarar lägre än de resterande två på samtliga frågor. 

Främst skiljer sig åsikterna om relationsorienterat ledarskap. Två respondenter givit 

butikschefen 95% av max medan den tredje endast 60%. Denna individ har även svarat lågt 

på motivation och arbetstillfredställelsefrågorna. De andra har däremot svarat högt på 

huruvida de känner sig motiverade och tillfredställda i arbetet. Ledaren har generellt sett fått 

låga resultat på strukturfrågorna samt frågorna gällande ledning genom undantag. 
 

 
 

5.5 Butik 3 

 
Ledarskapet och uppgifterna 

 
Denna individ har arbetat som butikschef i tre år och säger att hans trivs väldigt väl med sitt 

arbete. Han har en lång erfarenhet inom detaljhandeln och har tidigare varit anställd vid olika 

handelsföretag. Angående sitt jobb som butikschef säger han att han uppskattar den bredd av 

arbetssysslor som han får utföra. Största delen av sin tid ägnar han åt arbete ute i butiken där 

han packar upp varor, sitter i kassan och jobbar precis som sina medarbetare. Han poängterar 

att det är viktigt att visa personalen att han också är villig att göra uppoffringar och då arbete 

med de mindre attraktiva uppgifterna. Ytterligare säger han att som butikschef är det viktigt 

att han säkerställer att annonsvaror alltid finns i lager, och detta tar också mycket av hans tid. 

Övervägande ser han helt klart sitt jobb som positivt. Det viktigaste menar han är att 

medarbetarna känner ett förtroende för honom. Han angav att ca 50% av hans tid på jobbet 
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spenderas ute i butiken blad sina medarbetare. Resten av tiden jobbar han med administration, 

kundfrågor och olika möten. Han säger att ledarskapet i butiken varierar mycket beroende på 

situation och individ, men att hans mål är att få medarbetarna att vilja vara delaktiga och då 

inte behöva leda dem så ingående. Från företaget upplev butikschefen att han får det stöd och 

utrymme han behöver för att vara den ledare han vill. När han var ny som chef spenderade 

han först tid på att se hur saker och ting fungerade och på att förstå vilka regler som gällde för 

att sedan inom dessa ramar leda som han vill. Gällande vilken påverkan han har på 

butiksmiljön så säger han att det finns tydliga ramar han måste följa men att ca 50% av 

upplägget kan han besluta över. 

 
Konflikt och vägledning 

 
Den största orsaken till konflikt upplever han vara tidsbrist. Arbete i butiken beskrivs som 

stressigt då det finns mycket varor som skall packas upp samtidigt som det är mycket kunder i 

butiken. Personalen blir missnöjda då de inte hinner med det de ska. Han berättar att 

medarbetarna ofta kan bli irriterade på varandra och honom under väldigt stressiga perioder. 

För att hantera dessa konflikter säger han att han agerar proaktivt genom att mentalt förbereda 

personalen för kundströmmningar genom att ge förklaringar till varför det sker, till exempel 

att det är lönehelg eller någon högtid. Om små konflikter uppstår som inte är direkt kopplade 

till arbete så hanteras dessa av teamchefer och om de inte lyckas lösa konflikten så kopplas 

butikschefen in. Han säger också att hur konflikten hanteras beror mycket på vilken individ 

det gäller. Om han ser att en anställd arbetar på ett felaktigt sätt så ser han till att så fort som 

möjligt boka in ett arbetspass med denna individ så att han närmare kan studera hur de arbetar 

och sedan tar han en diskussion men individen för att skapa förbättringar. När han allmänt vill 

effektivisera arbetsprocesserna på butiken har han ett möte där det diskuteras vad som kan 

förändras och göras bättre. 

 
Motivation och arbete 

 
Det är viktigt för han att personalen skall få så varierande arbetsuppgifter som möjligt. 

Personalen vill överlag helst arbete med samma uppgifter varje dag men han eftersträvar att   

de konstant skall rotera på stationerna. Det är dock viktigt att arbetet genomförs väl och han 

säger att för varierande arbetsuppgifter kan orsaka brister i kvaliteten. För att hålla personalen 

motiverad så försöker han involvera dem i planeringsarbete kring butiksupplägg och 

uppmuntrar dem att tänka till och komma med förslag och idéer på hur saker kan göras bättre. 

Han menar att när individerna tar del i dessa processer kan de känna stolthet för sitt arbete och 

då bli motiverade. Gällande olika belöningar som motivation så säger han att pengabelöning   

är det enda som egentligen fungerar. På arbetsplatsen anordnas ofta personalfester och de har 

också ett korplag i innebandy, detta menar butikschefen också bidra till sammanhållning och 

motivation. 

 
Möten och information 

 
Varje dag hålls ett morgonmöte där gårdagens försäljning och problem diskuteras. De går då 
också igenom hur dagen kommer se ut, vilka varor som är annonsvaror och allt som han anser 
vara relevant information för att medarbetarna skall kunna genomföra sina arbetssysslor. 
Utvecklingssamtal sker årligen med varje medarbetare och de genomförs av teamcheferna. 
Personalmöten sker två gånger per år och där diskuteras det "stora perspektivet", alltså 
övergripande mål och visioner. Gällande dessa personalmöten så anser han inte att de är 
särdeles effektiva därför att han inte tror att det är ett bra forum då medarbetarna inte säger 
vad de egentligen tycker, detta för att det är många närvarande och att folk då helt enkelt inte 
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vågar. 
 

 

Motivation/Arbetstillfredställelse 17 

Intelektuell stimulation 4 

Ledning genom undantag 9,5 

Belöningar 

Förändring/utveckling 

Relationsledare 

Struktur 

 

6 
 

11 
 

18 
 

14,5 

 

 
 
 

Snittvärde 

 

Individualliserat ledarskap 9 

Karismatisk 11 

0 5 10 15 20 
 
(Tabell 3. Medarbetarnas syn på motivation/ arbetstillfredställelse och ledarstilar.) 

 
Tabell 3 

Denna butikschef har fått mycket höga poäng på nästintill samtliga frågor. Medarbetarna 

anser att ledaren är mycket relationsorienterad, karismatisk och individualiserad i sitt 

ledarskap. Vad som även är något utmärkande är medarbetarnas svar angående hur 

strukturerad butikschefen är i sitt ledarskap. De har svarat mycket lågt på dessa frågor, 

jämfört med i princip samtliga resterande frågor i enkäten. Medarbetarna upplever att de har 

hög arbetstillfredsställelse och motivation. 
 
 
5.6 Butik 4 

 
Ledarskapet och uppgifterna 

 
Denna individ har jobbat 8 månader som butikschef på nuvarande butik, innan detta jobb har 

han länge varit aktiv inom detaljvaruhandeln och jobbat på många olika företag. 
Av sin disponibla arbetstid så går mest tid till att arbeta med personalfrågor, men det är också 

hans uppgift att säkerställa att rätt varor finns på rätt plats och till rätt pris. Denna butikschef 

säger att han upplever sitt jobb som väldigt positivt. Angående butikens layout säger 

butikschefen att han kan påverka mycket och att personalen uppmuntras att delta i detta.   

Denna butikschef har också som uppgift att bestämma vilka varor som skall vara rea-varor samt 

när och hur dessa varor skall annonseras. Han säger att 90% av tiden så arbetar han ute i 

butiken tillsammans med personalen och att 10% av tiden så jobbar han administrativt. Från 

företaget upplever han inte några restriktioner som gör att han inte kan vara den ledare han 

vill, och den ledare han vill vara är en ärlig ledare som har medarbetarnas förtroende. 
 
Konflikt och vägledning 

 
När denne butikschef upplever att han måste förändra en medarbetares arbetssätt väljer han att 
först observera individen genom att överse deras dagliga arbete, sen ber han individen komma   
in till kontoret där han ger instruktioner om hur arbetet kan genomföras bättre. Sker dock  
ingen förändring i medarbetarens arbetsrutin kan det hända att butikschefen utdelar en varning 
till individen. Han menar att det är viktigt att ha en öppen och ärlig dialog med medarbetarna 
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gällande problem. I sitt ledarskap anser dig denna butikschef vara hård men rättvis, och väljer 

att behandla alla individer lika. 
 
Motivation och arbete 

 
Att skapa varierande arbetsuppgifter är någonting denna butikschef ser som väldigt viktigt, 

han menar att om någon är sjuk kan butiken bli förlamad om inte alla kan arbeta på olika 

stationer. Han upplever att de unga medarbetarna ofta vill rotera på olika arbetsstationer 

medan de äldre ofta vill arbete där de är mest bekväma. De anställda får aldrig själv välja vart 

de skall arbeta utan butikschefen tilldelar alltid dagen arbete. För att belöna sina medarbetare 

när de har gjort någonting bra brukar denna butikschef bjuda på fika eller lunch, han anser att 

detta fungerar bra som motivation för de anställda. Han anser att en butik med god stämning 

bland medarbetarna presterar bra. För att då skapa god stämning och motivera försöker han 

prata mycket med sina anställda och vara en god lyssnare när de har problem eller 

funderingar. Sociala aktiviteter anordnas fyra gånger per år, oftast i form av en middag eller 

fest. Detta tror butikschefen också bidra till att öka motivationen bland medarbetarna. 

 
Möten och information 

 
Personalmöten sker varje vecka ,där diskuteras svinn och om någon anställd presterat särskilt 

bra. Utvecklingssamtal sker en gång varje år, då diskuteras övergripande mål och visioner. 

Butikschefen brukar också vid dessa utvecklingssamtal ta upp individens svagheter samt 

förslag till förbättringar. 
 
 

Motivation/Arbetstillfredställelse (max 20) 15,6 
 

Intelektuell stimulans (max 5) 3 

Ledning genom undantag (max 15) 9 

Belöningar (max 10) 7 

Förändring/utveckling (max 15) 11,6 

Relationsledare (max 20) 18,3 

Struktur (max 20) 15,6 

Individualliserat ledarskap (max 15) 8,3 

Karismatisk (max 15) 13 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

 
(Tabell 4. Medarbetarnas syn på motivation/ arbetstillfredställelse och ledarstilar.) 

 
Tabell 4 

Butikschef 4 har fått relativt höga poäng på frågor gällande individualiserat ledarskap samt 

relationsledarskap. Som kan utläsas av tabellen har butikschefen fått dryga 91% av 
maxpoängen beträffande relationsledarskap och cirka 83% av max på individualiserat 

ledarskap. På belöning genom undantags-frågorna fick butikschefen 60% av max, vilket kan 

anses som ett något lågt resultat. Även på intellektuell stimulation uppnådde ledaren 60% av 

max. Två av medarbetarna har svarat högt på frågorna angående arbetstillfredställelse och 

motivation medan den tredje medarbetaren endast svarat 55% av max på dessa frågor. 
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5.7 Butik 5 

 
Ledarskapet och uppgifterna 

 
Denne butikschef har tidigare arbetat som lastbilschaufför samt butiksbiträde och butikschef 

inom detaljhandeln, i nuvarande butik har han varit butikschef i sex år och trivs bra med sitt 

jobb. Han säger att han uppskattar de varierande arbetsuppgifterna och tycker att det är roligt  

att han får träffa så mycket människor. Från företaget upplever han inga restriktioner, han  

säger att han kan göra vad som helst, ändra hur han vill i butiken och byta leverantörer hur han 

vill. Denne butikschef säger att han jobbar i butiken hela tiden och sköter administrativa frågor 

när han måste och när han har tid.Av sina medarbetare vill han bli betraktad som en i gänget 

och inte en chef. 

 
Konflikt och vägledning 

 
Den enda orsaken till att konflikt kan uppstå är att en medarbetare inte gjort sitt jobb, men 

butikschefen säger att det sällan händer då han anser dem som en stor familj. För att lösa 

eventuella konflikter brukar han tala med de inblandade parterna och därifrån skapa en bra 

lösning.Han beskriver sina medarbetare som glada och berättar att han aldrig har haft en 

missnöjd medarbetare och har därför aldrig behövt hantera en sådan situation. 

 
Motivation och arbete 

 
Att skapa varierade arbetsuppgifter menar denne butikschef är medarbetarnas uppgift, han 

beskriver att de själva får välja vad de vill arbete med och när de är less får de byta. För att 

belöna sin personal brukar butikschefen bjuda hem personalen på grillfest eller erbjuda 

ledighet, han poängterar att de aldrig erbjuds ekonomisk ersättning som belöning. Gällande 

motivering så anser han att det inte behövs då personalen redan är motiverade. 

 
Möten och information 

 
Personalmöten hålls sparsamt, ungefär varannan månad eller när de akut behövs. Där 

diskuteras allt som kan tänkas röra butiken, butikschefen beskriver att dessa möten är väldigt 

öppna och att alla får ta upp vad de vill. Utvecklingssamtal sker aldrig, butikschefen menar att 

det som måste tas upp gör han direkt och behöver därför inga utvecklingssamtal. 
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Motivation/Arbetstillfredställelse (max 20) 17 

Intelektuell stimulans (max 5) 4 

Ledning genom undantag (max 15) 9,5 

Belöningar (max 10) 6 

Förändring/utveckling (max 15) 11 

Relationsledare (max 20) 18 

Struktur (max 20) 14,5 

Individualliserat ledarskap (max 15) 9 

Karismatisk (max 15) 11 
 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
 

(Tabell 5. Medarbetarnas syn på motivation/ arbetstillfredställelse och ledarstilar.) 
 

Tabell 5 
 
Denna butikschef har fått höga poäng på relationsledarfrågorna, ledaren uppnår här dryga   

88% av maxpoängen. På frågorna gällande strukturerat ledarskap har denna butikschef fått 

mycket låga poäng, endast 50% av max. Enligt medarbetarna använder ledaren belöningar i  

sitt ledarskap, de har tillsammans givit ledaren dryga 83 % av max på dessa frågor. 

Medarbetarnas svar angående motivation och arbetstillfredsställelse är låga, de har tillsammans 

svarat cirka 53 % av max på frågorna rörande detta. 
 

 
 

5.8 Butik 6 

 
Ledarskapet och uppgifterna 

 
Denna butikschef har varit verksam inom detaljhandeln under nästan hela sin karriär, de 

senaste åren har han arbetat som butikschef. Han säger att han trivs bra med sitt jobb och 

uppskattar de varierade arbetsuppgifterna samt att han dagligen får arbeta med människor. Det 

dagliga arbetet för denna ledare går ut på att sitta i kassan, packa upp varor, fronta hyllorna, 

allt som medarbetarna gör brukar butikschefen också göra. Det administrativa arbetet utgör 

circa 20% av hans arbete och då jobbar han med att planera kampanjer, göra scheman och 

allmänna personalfrågor. Gällande butikslayout säger han att cirka 50% av butikens yta kan 

han styra över, resten styrs enligt företagets önskan. Från ledningen anser butikschefen att han 

får frihet att vara den ledaren han vill vara. Av sina medarbetare vill denne butikschef bli 

betraktad som en duktig och rättvis ledare. Han poängterar att han alltid behandlar alla 

medarbetare rättvist och att han är noggrann med att aldrig utnyttja sin position. 

 
Konflik och vägledning 

 
Den största orsaken till konflikt säger butikschef är när vissa medarbetare inte tar sina 

uppgifter på allvar och att andra medarbetare då tvingas göra mer. När konflikt uppstår brukar 

han ta in de inblandade parterna till kontoret och diskutera konflikten tills dess att han är 

övertygad om att den är löst. Om han märker att en medarbetare är missnöjd så säger han att 

det första han gör är att ta personen i fråga från "golvet" sedan försöker han prata med 

individen och fastställa vad problemet är och se om han kan hjälpa till att reda ut det. Han 

poängterar att konflikter aldrig skall hanteras så att kunder kan se, detta för att det negativt 

kan påverka kunders uppfattning av butiken. När han ser att en medarbetare jobbar på ett 
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felaktigt sätt så brukar butikschefen vara rak och direkt berätta vad personen gör fel och hur 

den kan göra det bättre. Butikschefen säger att det han tycker att det är viktig att vara ärlig och 

rak annars hjälper han inte personalen att utvecklas. 

 
Motivation och arbete 

 
Att skapa varierade arbetsuppgifter är enligt denna butikschef väldigt viktig då det påverkar 

hur medarbetarna trivs med sitt arbete. Han säger dock att det är svårt att göra i en liten butik 

då det finns begränsat med uppgifter att göra, detta kompliceras ytterligare av att det ofta 

jobbar få personer i butiken samtidigt och att vissa som inte är fastanställda inte kan alla 

arbetsstationer. För att skapa motiverade medarbetare försöker butikschefen uppmuntra dem 

att ta del i planeringsarbetet angående butikslayout, han menar att mer ansvar skapar större 

motivation. Det är dock alltid butikschefen som bestämmer vilka medarbetare som skall 

arbeta på vilka arbetsstationer, han säger att om han inte gör det så blir det mycket 

missförstånd och konflikter. Gällande belöning så säger butikschef att pengabelöning är det 

effektivaste men att han undviker att erbjuda detta, istället brukar han bjuda på lunch eller 

anordna en firmafest. 

 
Möten och information 

 
Varje dag innan öppning hålls ett fem minuter långt möte, där diskuteras saker som är 

relevanta för dagens ordning, vem som skall arbeta var och vilka varor som är på rea. En gång 

i veckan hålls ett lite längre möte, där diskuteras saker som påverkar butiken på längre sikt 

samt att personalen informeras om kommande förändringar och allmänt relevanta saker som 

de måste få veta. Han poängterar att han är noggrann med att hålla personalen informerad. 
 
 

Motivation/Arbetstillfredställelse (max 20) 17 

Intelektuell stimulans (max 5) 4 

Ledning genom undantag (max 15) 9,5 

Belöningar (max 10) 6 

Förändring/utveckling (max 15) 11 

Relationsledare (max 20) 18 

Struktur (max 20) 14,5 

Individualliserat ledarskap (max 15) 9 

Karismatisk (max 15) 11 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

(Tabell 6. Medarbetarnas syn på motivation/ arbetstillfredställelse och ledarstilar.) 
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Tabell 6 

Butikschef 6 har fått mycket höga poäng på främst strukturfrågorna, men också på frågorna 

gällande förändring/utveckling. Rörande relationsledarskap har denna butikschef fått låga 

poäng, cirka 63% av max. Detta gäller även karismatiskt ledarskap där ledaren fått cirka 57% 

av maxpoängen. På frågorna angående arbetstillfredsställelse och motivation svarar 

medarbetarna att de trivs tämligen bra. Tillsammans har de svarat cirka 83% av max på dessa 

frågor. Utifrån illustrationen av medarbetarnas sammanlagda svarssnittvärde ovan kan utläsas 

att ledaren är starkt strukturinriktad och har en motiverad/tillfredställd personal. Den 

intellektuella stimulationen som ledaren förmedlar i sitt ledarskap anses som väldigt låg, då 

endast 3% av de totala svarspoängen utgörs av frågor rörande intellektuell stimulation. 
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6. ANALYS 

 
Detta kapitel avser att analysera, jämföra och utvärdera de empiriska resultat vi erhållit. Den 

kvantitativa och kvalitativa studien kommer att analyseras så att vi på bästa sätt kan fastställa 

vilken ledarstil varje enskild butikschef tillämpar. De olika ledarstilarna kommer sedan att 

analyseras utifrån de teorier som behandlats i denna studie. Utifrån vad de olika 

medarbetarna svarat angående huruvida de trivs på sitt arbete kan vi senare dra slutsatser 

kring vilken ledarstil som skapar störst arbetstillfredställelse i butikshandelsmiljö. 
 

 
 

6.1 Butik 1 

 
Medarbetare om ledaren 

 
Denna butikschef fick ett medelmåttigt resultat i undersökningen bland medarbetarna. 

Gällande det tredimensionella ledarskapet kan vi konstatera att denna ledare använder en 

relativt jämn fördelning av relations-, struktur- och förändringsorienterat ledarskap. På 

frågorna angående individualiserat ledarskap och intellektuell stimulans fick han höga poäng 

men gällande karismatiskt ledarskap fick han lägre poäng. Detta säger oss att det tydligt finns 

transformella inslag i hans ledarskap. På frågorna angående transaktionellt ledarskap gällande 

belöningar och ledning genom undantag fick han låga resultat vilket kan tyda på att han 

besitter vissa transaktionella ledarskapsegenskaper men att han inte i någon större 

utsträckning är en transaktionell ledare. Denna ledare använder en blandning av det 

tredimensionella ledarskapet. Vi kan inte efter studien påstå att han är en renodlad tranformell 

ledare, dock är han mer tranformell än vad han är transaktionell i sitt ledarskap. 

 
Ledarens självuppfattning jämfört med vad medarbetarna anser 

 
Att medarbetarna inte riktigt betraktar honom som transaktionell men inte heller helt 

transformell tycker vi styrks av hur butikschefen resonerar kring ledarskap och vägledning. 

Han säger att han strikt vill bli betraktad som en "ledare" men att ledarskap borde anpassas 

utifrån varje individs unika egenskaper och att han aldrig särbehandlar någon, en blandning 

av hårda och mjuka värden. Han säger också att om han ser någon som jobbar på ett felaktigt 

sätt så tar han dem direkt åt sidan och berättar hur individen måste förändra sitt arbetssätt. 

Detta menar vi är ett ganska bestämt agerande och passar inte in någon av de tranformella 

ledarskapsstilarna. Gällande belöningar och motivation säger han att han brukar försöka 

uppmuntra personalen att vara trevliga med kunderna då han tror att det i längden gör dem 

motiverade, samt att det är viktigt att skapa varierande arbetsuppgifter men att det är svårt att 

genomföra i butiksmiljö. Vi upplever att han vet att varierade arbetsuppgifter skapar 

motivation men att han inte klarar av att skapa det och då hoppas att hans uppmuntran att vara 

trevlig med kunderna skall skapa motivation istället, han är otydlig och det märks i resultatet 

av enkätundersökningen. Han fick låga resultat i frågorna angående struktur i sitt ledarskap, 

detta kan styrkas då denna butikschef säger att det är svårt att skapa varierande 

arbetsuppgifter. Denna butikschef tycker vi är otydlig i sitt ledarskap, men han verkar dock 

vara medveten om det. 

 
Analys av arbetstillfredsställelse 

 
De medarbetare som svarade på enkätundersökningen uppgav att de till en viss del trivs på 
sitt arbete men att de inte känner sig särskilt motiverade. De svarade dock att varierade 
arbetsuppgifter gör dem motiverade. Strukturdimensionen i ledarskap kan starkt associeras 
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med att organisera arbetsaktiviteter för att öka effektivitet och att ange särskilda 

arbetsuppgifter till individer eller grupper (Larsson & Arvonen 2010, s.318-319). Vi tror att 

orsaken till varför denna ledare anser det svårt att skapa varierade arbetsuppgifter kan vara att 

han saknar struktur i ledarskapet, vilket vi tydligt kunde se i enkätundersökningen. Struktur i 

ledarskapet är en parameter i det tredimensionella ledarskapet men kan också associeras till 

det transaktionella ledarskapet, alltså att ge tydliga direktiv på vad som ska göras och 

strukturera individernas arbete. Detta gör dock inte denna butikschef utan han försöker vara 

en inspirerande transformell ledare med mycket inslag av relationsorienterat ledarskap. 

Problemet är dock att han varken är en strukturerad transaktionell ledare eller en 

relationsorienterad transformell ledare och detta gör att personalen har svårt att känna 

motivation, de har inte en karismatisk ledare som de följer för att han inspirerar dem och inte 

heller en tydlig bild av vad som förväntas av dem för att de skall få belöning. 

 
Bristande informationskvalitet är enligt Mitchell och Brown ett vanligt hinder till upplevd 

arbetstillfredställelse.(Mitchell & Brown, 1993, s. 746) Både belöning i form av pengar och 

annan belöning som är proportionerlig i förhållande till utförd uppgift har en markant 

inverkan på en medarbetares arbetstillfredsställelse i service kontext.(Ashill & Rod, 2010, s. 

87) Enligt Vrooms förväntansteori kommer individer vara motiverade att nå önskvärda mål så 

länge de anser att målen går att nå (Bloisi 2006, s.188). Mot bakgrund av faktorerna ovan tror 

vi att denna butikschefs otydliga framtoning gör att har svårt att kommunicera mål, uppgifter 

och belöningar till medarbetarna, och när medarbetarna har svårt att förstå målen, 

uppgifterna eller vad ett framgångsrikt utförande innebär så har de svårt att känna 

arbetstillfredsställelse och motivation. 

Denna butikschef har kompetens inom ledarskap men vi tror dock att hans tendens att inte 

kunna förmedla vad han står för eller vilka mål som finns gör att personalen har svårt att förstå 

honom. 
 

 
 

6.2 Butik 2 

 
Medarbetare om ledaren 

 
I enkätundersökningen var främst två av de tre respondenterna överens vad gäller de 

tredimensionella ledarskapsegenskaperna. Dessa två svarar att butikschefen främst besitter 

egenskaper som en relationsledare bör göra. Vad gäller struktur och utvecklingsfrågor får 

chefen inte lika högt av de två. De som är anmärkningsvärt är hur den tredje respondenten 

svarar. Denna individ har en lägre medelpoäng på samtliga frågor som behandlar 

tredimensionellt ledarskap. Den faktor som skiljer sig mest åt mellan respondenterna är 

frågorna kring huruvida butikschefen är en relationsledare. Enkätundersökningen visar ändå att 

ledaren är mer relationsfokuserad än både struktur och utvecklingsfokuserad. 

I undersökningen är respondenterna överrens om att ledaren tenderar att vara mer 

transformell än transaktionell. Vad som är värt att påpeka är att butikschefen fått höga poäng 

på "ledning genom undantag" det vill säga att han är nöjd så länge personalen 

utför sina arbetsuppgifter 

 
Ledarens självuppfattning jämfört med vad medarbetarna anser 

 
Både butikschefens och medarbetarnas svar angående relationsorienterat ledarskap påvisar att 

denna ledare har ett stort fokus på relationer i det dagliga arbetet. Detta stärks av att han i 

intervjun säger att de medarbetare som han har stort förtroende för är mer självstyrda medan  

de medarbetare som har ett lägre förtroende hos ledaren tenderar att vara mer delegerat styrda. 
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Paralleller kan även dras till situationsanpassat ledarskap, då ledaren anpassar sitt ledarskap 

utefter individ och situation. (Hersey & Blanchard, 1982, s. 155) 
 
 
Medarbetare som ledaren har ett stort förtroende för både på ett kompentens- och 
motivationsmässigt plan är relativt självstyrda medan de som ledaren har ett mindre förtroende 
för är mer delegerat styrda. Enligt butikschefen var det väsentligt att samtliga medarbetare  
kan manövrera samtliga arbetsuppgifter, detta kan således betyda att butikschefen i detta fall 
låter förtroendet för den specifika medarbetaren avgöra hur delegerande butikschefen måste 
vara i sitt ledarskap. Som tidigare nämnt tenderar denna butikschef att vara relationsorienterad, 
det som talar emot detta är då butikschefen under intervjun säger att det enda som motiverar 
de anställda är pengar. Enkätsvaren påvisar att chefen ofta är nöjd så länge medarbetarna utför 
det jobb som de är tilldelade. Detta tyder på ett visst transaktionellt ledarskap, alltså ett utbyte 
sker, ifall medarbetaren utför det den är tilldelad att göra får den någonting i utbyte. Detta kan 
ses som en form av transaktion. 

 
Analys på arbetstillfredställelse 

 
I enkätundersökningen svarade två av tre medarbetare att det var motiverade och trivdes på  

sitt jobb. Den tredje responderande hade tydligt låga poäng på frågorna gällande motivation 

och arbetstillfredställelse. Lägst poäng har den fråga fått som svarar på ifall medarbetaren 

anser att butikschefen arbetar aktivt för att motivera sina anställda. Även de två respondenter 

som uppgav sig vara mer motiverade svarade relativt lågt på huruvida chefen arbetar aktivt 

för att motivera sina anställda. Varierande arbetsuppgifter anser både butikschefen och de 

anställda vara en motivationsfaktor. Enligt butikschefen arbetar personalen utefter ett  

schema som butikschefen konstruerat, för att på så vis få en rättvis uppdelning av arbetet. 

Enkätundersökningen visar att en medarbetare är omotiverad och inte trivs lika bra på arbetet 

som de andra två respondenterna. Enligt Hagemann är det väsentligt att butikschefen är 

uppmärksam och medveten om vad personalen behöver för att öka sin arbetstrivsel. I värsta 

fall kan medarbetare känna att de får för lite uppmärksamhet och bekräftelse, vilket i 

slutändan kan leda till ineffektivitet och att individen tröttnar på arbetet. (Hagemann, 1990, 

s.25) Det kan även finnas en viss skillnad mellan individer i den förväntan av belöningar som 

ett utfört arbete kan medföra.(Vroom, 1995, s. 20) Det kan alltså vara viktigt för butikschefen 

att se varje anställd som en enskild individ. I detta avseende kan det således vara fördelaktigt 

att tillämpa ett transformellt ledarskap, då ledaren tar hänsyn till varje enskild individs 

specifika behov och försöker uppfylla dessa för att på sås ätt öka varje enskild medarbetares 

arbetspresentation. 

 
Att denne ledare ändå har fått höga poäng av två av respondenterna tror vi kan beror på att han 

situationsanpassar sitt ledarskap och då låter de individer han har förtroende för jobba 

självständigt, och att han noggrant styr den respondent som inte trivs. Bemyndigande handlar  

om att en medarbetare får befogenhet och motivation att fatta egna beslut och jobba 

självständigt och bemyndigande skapar arbetstillfredsställelse.(Ashill & Rod, 2010, s. 87) Det 

är möjligt att denna ledare är en bra ledare och har förmågan att skapa arbetstillfredställelse men 

att en av respondenterna helt enkelt inte vill jobba i detaljhandeln och att denne då inte är 

mottaglig för chefens ledarskap. Detta antagande grundar vi på att de två andra respondenterna 

trivs med sina jobb och får bemyndigande från sin ledare. 
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6.3 Butik 3 
 
Medarbetare om ledaren 

 
Denna butikschef fick överlag väldigt höga resultat i enkätundersökningen bland 

medarbetarna. Gällande det tredimensionella ledarskapet kan vi fastställa att denna ledare 

använder en stor andel relationsorienterat- och strukturorienterat ledarskap som en bas men att 

han även tillämpar förändringsorienterat ledarskap. På de transformella frågorna angående 

intellektuell stimulans, karismatiskt ledarskap och individualiserat ledarskap hade denna 

ledare mycket höga poäng i jämförelse med frågorna angående transaktionellt ledarskap, 

belöningar och ledning genom undantag. Vi kan därför fastställa att denna ledare är mer 

transformell än transaktionell i sitt ledarskap. 
 
Ledarens självuppfattning jämfört med vad medarbetaren anser 

 
Precis som medarbetarna tycker så anser denna ledare att han försöker använda 

relationsorienterat ledarskap för att motivera de anställda och på så sätt få dem att vilja vara 

delaktiga samt fatta egna beslut. Att han använder hög strukturorienterat ledarskap styrks av 

det faktum att butikschefen betonar att varierade arbetsuppgifter aldrig får påverka kvaliteten. 

Ledaren ger varje individ uppmärksamhet och tar hänsyn till de specifika behov som gör att 

en individ kan utvecklas, detta är ett transformellt beteende. (Avolio, 2002 s.2) Det faktum att 

medarbetarna betraktar honom som transformell styrks av att han tycker att det är viktigt att 

visa medarbetarna att han också är villig att göra uppoffringar, att han visar individuell 

omtanke genom att han hjälper dem att lära sig nya arbetssätt, samt att han anser det som 

viktigt att medarbetarna känner förtroende för honom. Det enda som talar mot att denna ledare 

är en renodlad transformell ledare är hans tro att pengabelöning är den enda som ger effekt. 

Han är medveten om att han brukar anpassa sitt ledarskap efter situation och individ. 

 
Analys av arbetstillfredsställelse 

 
På frågorna kopplade till arbetstillfredsställelse svarade alla medarbetare att de alla trivdes bra 

på sitt arbete och kände sig motiverade inför sina arbetsuppgifter. Många chefer inser inte 

vikten av att ta reda på vad de anställda önskar och behöver. Resultatet av detta blir att många 

anställda får för lite uppmärksamhet och bekräftelse eller för få arbetsuppgifter som negativt 

påverkar stimulansen vilket resulterar i att de tröttnar på arbetet. Chefers agerande i att inte 

inse vikten av att motivera personal skapar en dålig mentalitet och inställning hos de anställda 

vilket får dålig service och låg effektivitet som följd. (Hagemann, 1990, s. 25) Vi anser att 

eftersom butikschef 3 använder hög relationsorienterat ledarskap samt att han är en 

transformell ledare så har han en god förståelse för hur hans medarbetare tänker och fungerar. 

Vi tror att hans ledarskap stärks ytterligare av att han även utövar ett situationsanpassat 

ledarskap vilket gör att han kan anpassa sitt ledarskap efter den specifika individens 

kompetens- och motivationsnivå. De medarbetare som vill ha och behöver mer vägledning får 

detta och de som enligt ledaren klarar av att arbeta självständigt får göra det.  

Situationsanpassat ledarskap understryker att ledarskap är en sammansättning av både 

stödjande (personorienterat) och dirigerande (uppgift/strukturorienterat) dimensioner. (Hersey 

& Blanchard, 1982, s. 150) Vi anser att denna butikschefs förmåga att genomföra både 

struktur- och relationsorienterat ledarskap medför att han kan vägleda många olika typer av 

individer. 
 
Den transformella ledaren kan genom inspirerad motivation kommunicera tydliga mål som 

även följaren ser som relevanta. (Avolio, 2002 s.2) Denna ledare kommuniserar tydligt vad 
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som väntas av de anställda, vilken belöning arbetet innebär och han situationsanpassar sitt 

ledarskap och tillämpar då bemyndigande, dessa faktorer har positiv inverkan på 

arbetstillfredställelsen.(Ashill & Rod, 2010, s. 87) Enligt Vrooms förväntansteori kommer 

individer vara motiverade att nå önskvärda mål så länge de anser att målen går att nå. (Vroom, 

1995, s. 20) För att en individ skall känna glädje och motivation inför en arbetsuppgift så är 

det alltså viktigt att målen är rimliga. Butikschef 3 är en transformell ledare vilket gör att han 

kan förmedla tydliga mål, det anser vi bidra till att medarbetarna har en hög 

arbetstillfredsställelse. 

 
I studien angående ledarskap inom framgångsrika organisationer lyder slutsatsen att 

framgångsrikt ledarskap innehåller en hög dos relationsorienterat ledarskap som grund, dock 

används struktur- och förändringsorienterat ledarskap varierande beroende på situation. 

(Larsson & Arvonen 2010, s.318-319) Denna slutsats tycker vi väl summerar hur butikschef 3 

arbetar och det är förmodligen därför han är en bra chef med motiverade, tillfredställda 

medarbetare. 
 
 
6.4 Butik 4 

 
Medarbetare om ledaren 

 
I den kvantitativa studie som utfördes för denna butikschef svarade medarbetarna relativt 

likvärdigt vad gäller frågorna beträffande transformellt ledarskap. Samtliga responderande var 

ense om att deras chef var transformell. Butikschefen svarar i intervjun att han uppmuntrar de 

anställda att vara delaktiga i exempelvis utformningen av butikens layout. Detta kan ses som 

en form av inspirerad motivation, då ledaren tilldelar sina anställda en viss makt då de har 

möjlighet att påverka hur butiken är utformad. (Avolio, 2002, s.2) Angående tredimensionellt 

ledarskap kan slutsatser dras att denna ledare är mer relationsinriktad än både struktur och 

utvecklingsinriktad. Butikschefen belönar goda prestationer vilken avspeglar sig i svaren 

angående belöningar i den kvantitativa studien. Detta tyder på att butikschefen även besitter 

vissa transaktionella ledaregenskaper, (Avolio, 2002, s.1) men som tidigare nämnts är 

butikschefen övervägande transformell. 

 
Ledarens självuppfattning jämfört med vad medarbetarna anser 

 
Enligt ledaren arbetar denne cirka 90% ute i butiken med samma arbetsuppgifter som 

medarbetarna. Detta kan möjligtvis påverka medarbetarnas svar angående att han är 

relationsorienterad då han arbetar nära sina medarbetare och kan ses som en kollega snarare 

än som en renodlad chef som endast delegerar ut arbetsuppgifter. För att skapa god stämning 

inom arbetsgruppen försöker butikschefen vara lyhörd och ta till sig åsikter från sina 

anställda. Likt resultaten i artikeln Leadership behaviour in successful organisations: 

Universal or situationdependent? så betonar butikschefen vikten av att vara lyhörd och 

uppmuntrande gentemot sina medarbetare. Enligt denna ledare medför detta att personalen 

känner sig mer uppmärksammade vilket i slutändan kan leda till att deras arbetsprestationer 

blir mer effektiva. På frågorna angående karismatiskt ledarskap fick denna ledare höga poäng. 

En karismatisk ledare blir ofta omtyckt och respekterad av sina medarbetare, de ser upp till 

ledaren och vill gärna identifiera sig med denne. (Avolio, 2002, s.2) 
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Analys av arbetstillfredställelse 

 
I enkätstudien visar två av de svarande medarbetarna att de är motiverade och trivs mycket   

bra med sitt jobb. Den tredje medarbetarens svar skiljer sig däremot då denne uppger sig inte 

trivas på sitt jobb. Det anmärkningsvärda är dock att samtliga respondenter anser att 

butikschefen arbetar aktivt med att motivera de anställda. Butikschefen själv motiverar sina 

anställda genom att vara en god lyssnare och belöna sina medarbetare genom att bjuda på fika 

eller lunch. Ledaren arbetar även intensivt för att skapa varierande uppgifter för sina 

medarbetare, både på ett motivationsmässigt plan och för att göra sin personal kompetent på 

mer än ett område inom butiken, så verksamheten skall fungera bra även om en medarbetare 

skulle blir sjuk. Medarbetarna i denna butik är överens om att de motiveras utav varierade 

arbetsuppgifter. Detta kan ses som inspirerande motivation då butikschefen försöker motivera 

och inspirera sina medarbetare genom att tilldela dem meningsfulla och utmanande 

arbetsuppgifter. Denna ledare prioriterar att medarbetarna skall få jobb med olika uppgifter  

och han uppmanar sin personal att jobba självständigt och ta initiativ, vidare belönar han goda 

prestationer. Enligt Ashill och Rod bidrar dessa faktorer till att skapa tillfredställelse. (Avolio, 

2002, s.2). (Ashill & Rod, 2010, s. 87) Vi tror att dessa faktorer kan vara orsaken till att två av 

respondenterna trivs med sina arbeten och är motiverade. Att en av medarbetarna inte trivs  

tror vi kan förklaras av att denna ledare är relationsorienterad och förväntar sig att de   

anställda skall jobba självständigt. Brist på informationskvalitet och tillgång till utbildning   

kan enligt Mitchell och Brown vara hinder till upplevd arbetstillfredställelse.(Mitchell & 

Brown, 1993, s. 745-746) Det är tänkbart att två av respondenterna trivs med att arbeta 

självständigt men att den tredje respondenten inte gör det och vill istället ha tydlig   

information om hur han/hon skall jobba, detta skulle kunna resultera i att den tredje 

respondenten inte upplever arbetstillfredsställelse. 
 

 
 

6.5 Butik 5 

 
Medarbetare om ledaren 

 
Denna butikschef fick det lägsta resultatet i enkät undersökningen av alla ledare vi har 

studerat. På de transformella frågorna angående intellektuell stimulans, karismatiskt ledarskap 

och individualiserat ledarskap fick han låga poäng dock med undantag för karismatiskt 

ledarskap där poängen var något högre. Detta säger oss att denna ledare inte är en renodlad 

transformell ledare. På den transaktionella frågan angående belöningar fick han ganska höga 

poäng. Av detta drar vi slutsatsen att denna ledare gärna använder belöningar som en form av 

motivation. Den andra frågan om transaktionellt ledarskap, leda genom undantag fick han 

dock inte höga poäng på. Vi kan inte utifrån enkätundersökningen ta ställning till huruvida 

denna ledare är mer transaktionell eller mer transformell i sitt ledarskap, det vi dock kan 

konstatera att han inte är enbart transformell eller transaktionell. Gällande det 

tredimensionella ledarskapet fick han höga poäng på relationsledare men låga poäng på 

struktur- och förändringsdimensionen. Detta kan bero på att han är väldigt social och att han 

låter personalen bestämma över sina arbetsuppgifter men att han inte är drivande i att skapa 

arbetsaktiviteter eller i att informera personalen om framtiden. 

 
Ledarens självuppfattning jämfört med vad medarbetarna anser 

 
Att personalen ger butikschefen låga betyg angående struktur och förändring har vi förståelse 

för då denna butikschef säger att han spenderar all sin tid i butiken och att administrativa 

uppgifter gör han när han får tid över eller måste. När han betraktar administrativa frågor som 
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någonting han gör om han måste så tror vi att det är svårt för denne butikschef att utöva 

struktur- och förändringsorienterat ledarskap. Han säger att han vill bli betraktad som en i 

gänget av sina medarbetare. Detta styrker också att medarbetarna ger honom höga poäng i 

frågorna angående relation men låga poäng på resterande frågor. Att skapa varierade 

arbetsuppgifter säger denne butikschef är medarbetarnas ansvar. Denna inställning återspeglas 

tydligt i enkätundersökningen och är ytterligare en av orsakerna till hans låga poäng. Han 

säger att han inte behöver arbeta med att motivera personalen då de redan är motiverade. När 

vi granskar enkäterna så ser vi att detta inte stämmer, personalen är inte motiverad. Vi tror att 

denna butikschef är kompis med sina medarbetare och att de tycker om honom, det är därför 

han ändå får bra resultat i frågorna som rör relationer. Han har dock ingen struktur i sitt 

ledarskap och verkar vara omedveten om att personalen inte är motiverade. 

 
Analys av arbetstillfredsställelse 

 
På frågorna kopplade till motivation och arbetstillfredsställelse svarade medarbetarna att de 

inte trivdes särdeles bra och att de inte var motiverade inför sitt jobb. Denna butikschef fick 

förvisso höga poäng på karismatiskt ledarskap, vi tror dock att detta beror att butikschefen är 

charmig och kan inspirera medarbetarna och göra dem temporärt glada. Detta räcker dock inte i 

längden för att göra dem tillfredsställda eller motiverade. Många chefer inser inte vikten av att 

ta reda på vad de anställda önskar och behöver. Resultatet av detta blir att många anställda 

får för lite uppmärksamhet och bekräftelse eller för få arbetsuppgifter som negativt påverkar 

stimulansen vilket resulterar i att de tröttnar på arbetet (Hageman, 1990, s.25). Vi tror att det 

som har hänt är att medarbetarna gillar denna chef som medmänniska och att de har trevligt 

ihop, detta gör att chefen tror att de är helt nöjda och motiverade. Problemet är att denna chef 

inte alls vet vad personalen önskar och behöver, resultatet av detta är att han inte ger dem 

någon bekräftelse och skapar aldrig nya arbetsuppgifter och att personalen blir 

understimulerade och tröttnar på sina jobb. Det personalen behöver är en ledare och det han 

erbjuder är att vara en trevlig glad medarbetare. 

 
Förändringsorienterat ledarskap återfanns i metoderna gällande att driva utveckling, informera 

personalen om framtid och visioner samt i uppmuntran av entreprenörskap och innovativt 

tänkande. (Larsson & Vinberg 2010, s.318) Denna butikschef hade anmärkningsvärt låga 

poäng på frågorna ångående förändringsorienterat ledarskap. Detta tror vi beror på att han 

inte driver utvecklingsfrågor och detta i samspel med bristen på personalmöten gör att 

personalen inte vet någonting om framtiden, de har inga mål att arbeta mot. Bristen på 

tillgång till information och kvalitativutbildning är enligt Brown och Mitchell vanliga hinder 

till arbetstillfredsställelse.(Mitchell & Brown, 1993, s. 745-746) Personalen i denna butik får 

ingen information av sin ledare, varken om framtiden eller om hur de förväntas att jobba och 

detta tror vi gör det väldigt svårt för dem att uppleva arbetstillfredsställelse. Motivation som 

grundas på förväntansteori handlar om hur individen betraktar relationen mellan ansträngning, 

utförande och belöning för att genomföra ett jobb. Enligt denna teori kommer människor 

vara motiverade att nå önskvärda mål om de anser att målet går att nå.(Vroom, 1995, s. 20) 

Problemet i detta fall är inte huruvida dessa medarbetare tror att målet går att nå, de har större 

bekymmer då de inte ens vet vad målet är. Under dessa arbetsformer har vi stor förståelse för 

att det är svårt att finna arbetstillfredsställelse och motivation för sitt jobb. Behjälplighet är  

en av variablerna i förväntansteorin och är grundat på sambandet mellan prestation och 

belöning. Om individen upplever att en bättre prestation leder till en bättre belöning kan detta 

vara en orsak att anstränga sig mer. (Lee, 2007, s. 791) Denna butikschef fick relativt höga 

resultat på frågorna angående belöning, han försöker alltså erbjuda personalen belöningar  

mot prestationer. Belöning som en medarbetare anser vara proportionerlig i förhållande till 

prestation har en positiv inverkan på arbetstillfredsställelsen.(Ashill & Rod, 2010, s. 87) 
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Problemet med detta är dock att individerna inte vet vad som krävs eller förväntas av dem 

och det är då svårt att veta vad som en klassificeras som en prestation och vad som 

klassificeras som en bättre prestation. Detta resulterar i att medarbetarna inte vet hur de skall 

arbeta för att komma åt ytterligare belöning och vi anser att detta neutraliserar belöningar som 

faktor till arbetstillfredsställelse och motivation. 
 
 
 

6.6 Butik 6 

 
Medarbetarna om ledaren 

 
På frågorna angående det tredimensionella ledarskapet svarade medarbetarna att denne 

butikschef använder mycket strukturorienterat ledarskap, lite mindre förändringsorienterat 

ledarskap och lite relationsorienterat ledarskap när han leder butiken. Detta säger oss att 

butikschefen hellre använder organisation och information för att leda snarare än stöd, 

uppmuntran och socialisering. (Larsson & Vinberg, 2010, 318-319) Gällande frågorna om 

transaktionellt ledarskap så kan vi konstatera att medarbetarna inte anser att deras chef 

använder belöning som motivering i någon stor utsträckning, dock anser de att han ibland 

leder genom undantag. Vi ser tydliga transaktionella insalg i denna butikschefs ledarskap. På 

de transaktionella frågorna om kariskamatiskt ledarskap, intellektuell stimulation och 

individualiserat ledarskap fick denna ledare anmärkningsvärt låga poäng i 

enkätundersökningen. Denna ledare kan alltså inte beskrivas som transformell, han är snarare 

en struktur- och förändringsorienterad ledare med transaktionella inslag. 

 
Ledarens självuppfattning jämfört med vad medarbetarna anser 

 
Att denna ledare får höga resultat på frågorna angående struktur och förändring tror vi beror 
på att han är väldigt strukturerad och styrande, han bestämmer alltid vem som skall jobba vart 
och om han ser att en medarbetare jobbar på ett felaktigt sätt så är han rak och bestämd när 
han skall tillrättavisa medarbetaren. Butikschefen säger också att om han bestämmer vart 
medarbetarna ska jobba så blir det inga missförstånd eller konflikter, detta bidrar till att 
ytterligare stärka vår tro om att denna butikschef förlitar sig på att skapa strukturerade 
arbetsuppgifter för att personalstyrkan skall fungera. Butikschefen poängterar att det är viktigt 
att behandla alla rättvist och när vi frågade hur han ville bli betraktad av sina medarbetare så 
sa han, "som en rättvis duktig ledare". Detta anser vi förklara hans låga resultat på de 
transformella frågorna och på relationsfrågorna. Vi menar att denna butikschef inte är 
fokuserad på relationer, stimulans eller uppmuntran, så länge han behandlar alla likadant och 
har hög struktur i sitt ledarskap så tycker han att butiken fungerar väl. Butikschefen är 
medveten om att varierade arbetsuppgifter skapar motivation och han tycker att det är viktigt 
att försöka skapa varierade arbetsuppgifter, han säger dock att detta kompliceras av att det 
ofta jobbar få personer i butiken samtidigt och att vissa som inte är fastanställda inte kan alla 
arbetsstationer. Han är alltså villig att skapa varierade uppgifter, så länge inte strukturen 
påverkas. Detta styrker ytterligare att denna ledare tror på struktur och transaktionalitet 
framför relationer och transformalitet. Vi anser att butikschefen har en ganska ärlig bild av sig 
själv som ledare. 

 
Analys av arbetstillfredsställelse 

 
De medarbetare som svarade på enkäten uppgav att de trivs ganska bra med sina arbeten men 

att de inte är särdeles motiverade. Strukturdimensionen inom det tredimensionella ledarskapen 

kan starkt associeras med att organisera arbetsaktiviteter. (Larsson & Vinberg, 2010, s.318- 

319) Denna ledare fick höga siffror på struktur dimensionen av ledarskap, vi tror att han är 
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duktig på att förmedla vad han förväntar sig av medarbetarna och att se till att de är sysselsatta, 

detta är ett transaktionellt sätt att leda på. Transaktionellt ledarskap går ut på att ledarna 

diskuterar vad som väntas av de anställda samt hur uppgifterna skall genomföras och vilka 

belöningar som medföljer ett framgångsrikt utförande (Bass, 1990). En transformell ledare 

stimulerar individens självkänsla för att på så sätt göra individen engagerad och hängiven 

inför en arbetsuppgift. (Avolio, 2002, s.1) Butikschefen är mer transaktionell än  

transformell, detta gör att medarbetarna arbetar under strukturerade arbetsformer och är alltid 

väl informerade om vad som händer, de känner sig aldrig heller orättvist behandlade, dessa 

faktorer gör att medarbetarna trivs med sina jobb. (Mitchell & Brown, 1993, s. 745-746) 

(Ashill & Rod, 2010, s. 87) Bristen av transformalitet samt relationsorienterat ledarskap gör 

dock att medarbetarnas självkänsla inte stimuleras och att det då blir svårt att känna något 

större engagemang och motivation inför en uppgift. Resultatet av detta är att medarbetarna 

har struktur nog och kan trivas med sina jobb, dock har de svårt att känna motivation inför 

arbetsuppgifterna. 

 
Att ledaren poängterar att han alltid behandlar alla likadant säger oss att han inte utövar 

situationsanpassat ledarskap. P.Hersey och K.H. Blanchards modell om situationsanpassat 

ledarskap åskådliggör att det inte finns någon enskild ledarskapstil som lämpar sig bäst för 

alla situationer. Modellen skall fungera som ett verktyg för att hjälpa ledaren att identifiera de 

krav som ställs på denne vid olika tillfällen. Den ska således ge vägledning om hur mycket 

känslomässigt stöd respektive styrning ledaren bör tillämpa vid en särskild situation 

(Bergengren 2003, s.138). Denna butikschef utövar inte situationsanpassat ledarskap utan 

behandlar alltid alla likadant vilket resulterar i att medarbetarna inte får det känslomässiga 

stöd de behöver, vi menar att detta gör att det är svårt för medarbetarna att känna 

tillfredsställelse och motivation. 
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7. SAMMANFATTANDE ANALYS OCH SLUTSATSER 

 
I detta avsnitt kommer vi att sammanfatta analysen och diskutera resultatet av den. 

 
Som tidigare angivits har vi, trots medvetenheten om att materialet egentligen är för litet för 

statistiska analyser, valt att göra en korsanalys mellan medarbetarnas upplevelse av chefens 

relationsorientering och upplevelsen av deras motivation. Resultatet skall därför snarare 

uppfattas som en illustration av vissa mönster snarare än säkerställda statistiska resultat. 
 
 

 

Korstabell 1.1: Illustration av kopplingen mellan relationsledarskap och upplevd motivation / 
Arbetstillfredställelse. 

 
I korstabell 1.1 kan en viss tendens urskiljas. Som framkommit i analysavsnittet har många av 

de medarbetare som angivit höga värden på frågorna om huruvida de anser att deras chef är 

relationsorienterad även gett höga värden på frågorna gällande arbetstillfredsställelse och 

motivation. I studien "Leadership behaviour in successful organisations: Universal or 

situationdependent?" (Larsson & Vinberg, 2010) kommer forskarna fram till att ledare 

inom framgångsrika organisationer använder relationsorienterat ledarskap som en bas i sitt 

ledande. Detta har enligt studien en positiv inverkan på effektivitet, kvalitet och upplevd 

arbetstillfredsställelse. De ledare vi har studerat som använder ett tydligt relationsorienterat 

ledarskap tenderar att ha medarbetare med en högre grad av motivation än de som använder 

en begränsad grad av relationsorienterat ledarskap. 

 
De ledare därefter som enbart har höga resultat på relationsorienterat ledarskap och låga 

resultat på struktur- och förändringsorienterat ledarskap hade medarbetare med lägre nivåer  

av motivation, dock trivs de ändå med sitt jobb. Detta kan tyda på att man har en god trivsel 

på arbetsplatsen men inte med nödvändighet är motiverad för sitt jobb. Struktur- och 

förändringsorienterat ledarskap kan starkt associeras med att driva utveckling samt att 

organisera arbetsaktiviteter och tilldela särskilda arbetsuppgifter till grupper eller individer 

vilket också krävs för att skapa motivation. (Larsson & Vinberg, 2010) 

 
Alla medarbetare angav att varierande arbetsuppgifter var viktigt för motivation och 

arbetstillfredsställelse. Detta är någonting som också samtliga butikschefer höll med om. De 

ledare som är uteslutande relationsledare och inte använder struktur- och förändringsorienterat 

ledarskap menar vi saknar förmågan att skapa varierade arbetsuppgifter och detta är orsaken 

till att dessa ledare hade medarbetare med lägre nivåer av motivation. De ledare med höga 

poäng på strukturorienterat ledarskap och låga poäng på relationsorienterat ledarskap hade 

medarbetare som angav att de ändå var motiverade inför sitt jobb. Den strukturorienterade 

ledaren kan alltså genom att skapa varierade arbetsuppgifter hålla sin personal motiverad 



49  

trots att den inte använder relationsorienterat ledarskap. Detta belyser att varierade 

arbetsuppgifter är en viktig faktor i huruvida en medarbetare i detaljhandelsmiljö känner 

motivation eller inte. 

 
Vi kan se en tendens att relationsorienterat ledarskap har en positiv inverkan på 

arbetstillfredsställelse och motivation, dock är varierade arbetsuppgifter särskild viktigt inom 

denna bransch och ett totalt avsaknande av struktur i ledarskapet gör att ledaren inte kan 

skapa nog variation i arbetsuppgifterna, detta leder till att medarbetarna upplever en minskad 

motivation vilket i sin tur också påverkar den långsiktiga arbetstillfredsställelsen. Om ledaren 

dock är uteslutande en strukturorienterad ledare så kan medarbetaren uppleva 

en viss motivation, men dock en minskad arbetstillfredsställelse. Vi menar att en ledare med 

högt relationsorienterat ledarskap och högt strukturorienterat ledarskap är att föredra. Dessa 

ledare verkar dock vara ovanliga, i tabellen nedan kan vi se att endast en av de sex 

butikschefer som vi har träffat har höga poäng på både struktur- och relationsorienterat 

ledarskap. 

 

Korstabell 1.2 Förhållandet mellan relationsledare och individualiserat ledarskap 

 
Vi har också sett en tendens att de ledare som betraktas som mer transformella än 

transaktionella tenderar att också ha högre poäng på relationsorienterat ledarskap än på 

struktur- och förändringsorienterat ledarskap. Det finns alltså en antydan till att 

transaktionalitet hör ihop med struktur- och förändringsorienterat ledarskap och att 

trasformalitet hör ihop med relationsorienterat ledarskap, detta skulle kunna förklara varför så 

få butikschefer fick höga poäng på parametrar från båda dessa grupper. Den ledare som dock 

fick höga poäng på båda dessa grupper hade de mest motiverade och tillfredsställda 

medarbetarna, denna ledare angav att han situationsanpassade sitt ledarskap i stor 

utsträckning. Detta skulle kunna innebära att den ledare som har mest motiverade och 

tillfredställda medarbetare inte är den strikt transaktionella strukturorienterade ledaren, och 

inte heller den transformella relationsorienterade ledaren, utan den ledare som besitter 

kompetens från båda dessa grupper som genom att bemästra situationsanpassat ledarskap 

tillämpar det individen behöver och situationen kräver för att maximera arbetstillfredsställelse 

och motivation. 
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8. SLUTDISKUSSION 
 
I detta kapittel kommer vi att besvara vår problemformulering och motivera hur vi har fullföljt syftet 
med denna studie, samt diskutera begränsningar med studien. Vi kommer i samband med detta  
också att redogöra för det teoretiska och praktiska bidrag som vi genom denna uppsats skapar. 
Slutligen kommer vi presentera våra tankar kring hur fortsatt forskning inom detta ämne kan 
konstrueras. 

 

 
 

8.1 Problemlösning 
 
 

 
Det vi genom våra empiriska iakttagelser har lärt oss är att arbetstillfredsställelse och motivation  

i detaljhandelsmiljö kan påverkas av ledaren. Vi har sett en tendens att den transformella 

relationsorienterade ledaren har en positiv inverkan på främst huruvida medarbetaren trivs på 

sitt arbete, men även på motivationen hos den anställde. Vi har också lärt oss att den 

transaktionella strukturorienterade ledaren i mindre utsträckning skapar  

arbetstillfredsställelse men att struktur och transaktionalitet är viktigt för motivationen. Den 

ledare vi studerat som hade de mest tillfredsställda och motiverade medarbetarna har inslag av 

både dessa typer av ledarstilar i sitt ledarskap, samt att denna ledare i stor utsträckning utövar 

situationsanpassat ledarskap. De slutsatser man kan dra av detta är att det inte finns någon enda 

ledarstil som är den bästa utan att ledarskapet måste ha flera olika inslag för att både  

motivation och arbetstillfredsställelse ska kunna uppnås. Detta talar för att de tankar som lyfts 

fram av Hersey och Blanchard (Hersey & Blanchard, 1974) i deras teorier om 

situationsanpassat ledarskap i allra högsta grad är relevanta för detaljhandeln. 
 
 

 
Vi tror att det kan finnas ett behov inom denna bransch att en ledare kan anpassa sitt ledarskap, 

detta på grund av att dagligvaruhandeln inte är en homogen arbetsplats. Vi menar att de anställda 

kan vara unga eller gamla, män eller kvinnor, självsäkra eller helt nya på arbetsmarknaden. Detta 

gör att de anställda inom denna bransch har olika behov av ledarskap, vissa kanske har ett stort 

behov av vägledning medan andra endast har behov av att veta hur deras schema ser ut. Som vi 

redan nämnt tror vi att den transformella relationsledaren är viktigt för att en medarbetare skall 

kunna känna sig bekräftad vilket är en viktig del av ledarens roll i att skapa arbetstillfredsställelse. 

Dock är dagligvaruhandeln en bransch som är beroende av rutin och styrning i form av monotona 

uppgifter som måste upprepas varje dag, detta tror vi gör att behovet av att variera 

arbetsuppgifterna, är extra stort. Om medarbetarna tvingas jobba med samma sak varje dag och 

om de inte kan se någon möjlighet till utveckling tror vi att motivationen försvinner och att 

arbetstillfredsställelse då blir omöjligt att känna. För att en ledare skall kunna skapa varierade 

inslag i dagligvaruhandelns styrda vardag tror vi att en ledare behöver transaktionella 

strukturorienterade inslag i sitt ledarskap. För att svara på vår problemformulering så tror vi att en 

ledare har stor betydelse för en medarbetares upplevda arbetstillfredsställelse, självklart kan  

många faktorer spela in men vi tror dock att en ledares agerande kan vara avgörande både i att 

skapa och i att förstöra arbetstillfredsställelse. Med grund i resonemanget ovan tror vi att en 

framgångsrik ledare i dagligvaruhandeln är en ledare som har mångsidighet i sitt ledarskap, samt 

förmågan att förstå vilket ledarskap situationen kräver. 
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8.2 Syfte begränsning och framtida forskning 
 

Det material som presenteras i denna uppsats är naturligtvis alltför begränsat för att vi skall 

kunna göra några mer vittgående tolkningar på basis av våra empiriska studier. Det kan också 

vara tveksamt att använda sig av sådana statistiska analyser som korstabuleringar på ett så 

begränsat material, varför även dessa analyser bör bedömas med försiktighet. Mer 

långtgående slutsatser hade förmodligen kunna dras om vi hade haft mer tid och då kunnat 

göra en större empirisk studie med fler butiker. 
 

 
Det hade också varit intressant att göra djupintervjuer med medarbetarna istället för 

enkätundersökningen, då vi tror att detta skulle gett oss en bättre förståelse av hur dessa ledare 

är och arbetar. Vi ställer oss också kritiska till att ledarna själva valde ut vilka medarbetare 

som skulle svara på enkäten. Överlag fick många av cheferna ganska höga poäng, vilket kan 

tyda på att det var de mest positiva medarbetarna som fick delta i studien. Vid en uppföljning 

av denna studie skulle det därför vara viktigt att inte låta cheferna välja svarande samt att 

istället för en enkät genomföra intervjuer. Detta tror vi skulle öka studiens reliabilitet. 

 
Till sist men inte minst är vi väl medvetna om att en av de grundläggande utgångspunkterna 

för vår studie, alltså kopplingen mellan kundbemötande och arbetstillfredsställelse och 

motivation inte studerats empiriskt i detta arbete. Detta var som framgår av syftet inte heller 

avsikten med detta arbete. Så här långt tror vi, baserat på den tidigare forskning, som berörs i 

problembakgrunden att vår studie pekar på att kundbemötandet kan ha en koppling till 

ledarskapet i en verksamhet. En studie av kundernas upplevelse av bemötandet i de studerade 

butikerna skulle därför, utöver mer omfattande studier av ledarnas och medarbetarnas  

attityder vara den självklara focusen för fortsatta studier. Syftet med en sådan studie skulle vara 

totalt annorlunda jämfört med syftet med denna studie men vi menar att detta skulle vara ett 

viktigt forskningsområde inom dagligvaruhandeln. Syftet med denna studie var förstå hur 

ledarskap i detaljhandelsmiljö kan påverka medarbetarnas upplevda arbetstillfredsställelse. Med 

den förståelse vi har fått för hur olika ledarskapsstilar med dess egenskaper kan bygga samt 

förhindra upplevd tillfredsställelse anser vi att vi har uppnått syftet med denna studie. Vi har lärt 

oss att det inte finns någon given ledarskapsstil, eller given handling som gör att ett ledarskap i 

detaljhandelsmiljö skapar lyckliga medarbetare. Det finns dock olika effekter av olika 

ledarskapsstilar som gör att vissa individer kan uppleva mer eller mindre arbetstillfredsställelse. 

Vi menar att medarbetarna inom denna bransch är svår att kartlägga i termer av preferenser för 

hur de vill bli ledda. Dock verkar en ledares förmåga att läsa av sina medarbetare och anpassa 

sitt ledarskap efter situation och behov vara fördelaktigt i daglivaruhandelsmiljö. 

 
8.3 Praktiskt och teoretiskt bidrag 

 
Det praktiska bidrag som denna undersökning har genererat är att en ledare som är aktiv inom 

dagligvaruhandeln kan läsa denna uppsats och bättre förstå hur och varför dagligvaruhandeln är 

komplex som miljö och hur detta ställer krav på ledarskapet. En ledare skulle då kunna förstå 

vilka ledarskapsegenskaper som är kopplade till förmågan att kunna skapa varierade 

arbetsuppgifter, och vilka ledarskapsegenskaper som är kopplade till relationer och därigenom 

hur en ledare kan och skall bekräfta en individ. Vi tror att denna uppsats skulle kunna vara 

nyttig för både de ledare som har en ”vän” relation med sina anställda och för de ledare som är 

alldeles för stukturorienterade i sitt ledarskap. Den ledare som är ”vän” med sina anställda  

skulle då förstå att detta ledarskap inte genererar meningsfullhet i längden och då att 

arbetstillfredsställelsen tillslut blir hotat. Den strukturorienterade ledaren skulle kunna förstå att 

vissa aspekter av sitt ledarskap har en positiv effekt på sysselsättning och därigenom också 

motivation och arbetstillfredsställelse men att detta ledarskap gör lite för metarbetarens 
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bekräftelsebehov och trygghet och kan då på sikt skapa låg arbetstillfredsställelse. 

 
Det teoretiska bidrag som denna uppsats ger är att vi har testat alla de olika ledarskapsteorierna 

som denna studie innefattar i dagligvaruhandelsmiljö. Vi har lärt oss hur de olika 

ledarskapsstilarna skapar olika värden i denna bransch. Genom att vi har studerat hur olika 

ledarskapsstilar påverkar medarbetaren ur perspektiven motivation och arbetstillfredsställelse i 

dagligvaruhandeln har vi lärt oss branschspecifika detaljer om alla de teorier som vi berört 

under denna studie. Det unika med denna studie är inte de teorierna som använts eller hur den 

empiriska studien har genomförts utan snarare den branschspecifika kopplingen som studien 

har. 
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Bilaga 1  

 

 
 
 

 

BUTIKSCHEF 
 

Hur länge har du jobbat här? 

FRÅGEGUIDE 

 

Vill du berätta lite om dina tidigare erfarenheter? 

 
Kan du berätta om ditt jobb som butikschef (underfråga, upplever du ditt jobb som positivt 

eller negativt?) 

 
Vilka är de vanligaste konflikorsakerna i en verksamhet som denna? 

Hur brukar du lösa dessa konflikter? 

Hur agerar du gentemot en anställd som är uppenbart missnöjd? 

 
Vilka möjligheter har du/din personal att påverka butikens layout? 

Håller du ofta återkommande personalmöten? (underfråga: innehåll, frågor som diskuteras) 

Eftersträvar du att medarbetarna skall få varierade arbetsuppgifter och ansvar, om ja, på vilket 

sätt? 

 
Är det du som bestämmer vilka specifika arbetsuppgifter som medarbetarna har eller kan de 

själva ta ansvar för arbetsfördelningen i butiken? 

 
Belönas goda prestationer i butiken och i sådant fall hur? 

 
När du känner dig tvungen att förändra en medarbetares arbetsätt, hur går du då tillväga? 

Att arbeta i butik kan upplevas som monotont, hur gör du för att motivera dina anställda? 

Finns det arbetsuppgifter som både du och dina medarbetare arbetar med? I vad mån deltar du 

i medarbetarnas dagliga arbete? 

 
Anordnar du någon gång sociala aktiviteter utanför arbetstid? 

Hur ofta har ni personalmöten? Vad diskuteras där? 

Har ni utvecklingssamtal? 

 
Anpassar du ditt ledarskap efter situation och individ, om ja, på vilket sätt? 

Hur vill du bli betraktad som ledare av dina anställda? 

Har du möjlighet att vara den ledare du vill? 
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Bilaga 2  

 

Inte alls    Mycket 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

Inte alls    Mycket 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

 

 
Frågeenkät – Medarbetare 

Detta är en enkät gällande ledarskap och dess inverkan på motivation i detaljhandelsmiljö. 

Som respondent är du anonym. 

Vänligen ringa in det svarsalternativ som bäst stämmer överrens med påståendet. 
 
Kön: Man Kvinna 

 

 
 

1. Jag känner mig motiverad inför mitt arbete 

Inte alls Mycket 

1. 2. 3 4 5. 
 
 

2. Min chef betraktar mig som en individ och inte endast en del av gruppen. 

Inte alls    Mycket 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

3. Min chef kommer med idéer och förslag på hur saker och ting kan göras 

annorlunda 
 
 
 

 
4. Jag är delaktig i skapandet av målsättningar och visioner för mina 

arbetsuppgifter 
 
 
 

 
5. Jag och min chef utbyter öppet information 

Inte alls Mycket 

1. 2. 3. 4. 5. 
 
 

6. Min chef är hänsynsfull 

Inte alls Mycket 

1. 2. 3. 4. 5. 
 
 

7. Min chef tillåtar mig fatta egna beslut 

Inte alls Mycket 

1. 2. 3. 4. 5. 
 
 

8. Min chef är en noggrann planerare 

Inte alls Mycket 

1. 2. 3. 4. 5. 
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Inte alls    Mycket 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

9. Min chef är ett föredöme som jag gärna följer 

Inte alls    Mycket 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

10. Min chef tycker det är viktigt att planeringen följs noggrant 

Inte alls    Mycket 

1. 2. 3. 4. 5. 
 

 
 

11. Min chef är nöjd när jag uppnår överenskomna mål 

Inte alls    Mycket 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

12. Min chef inspirerar mig 

Inte alls    Mycket 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

13. Min chef lär mig att tänka i nya banor 

Inte alls    Mycket 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

14. Min chef ger mig känslan av att jag kan nå mina mål utan chefen 

Inte alls    Mycket 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

15. Min chef har förmågan att göra medarbetarna entusiastiska inför en 

arbetsuppgift 
 
 
 

 
16. Min chef berättar för mig vad jag ska göra för att få belöningar 

Inte alls    Mycket 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

17. Min chef uppmanar till utveckling 

Inte alls Mycket 

1. 2. 3. 4. 5. 
 
 

18. Min chef är principfast gällande regler 

Inte alls    Mycket 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

19. Jag blir motiverad av varierande arbetsuppgifter 

Inte alls Mycket 
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Inte alls    Mycket 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 
 
 

20. Min chef förlitar sig på att jag utför det jobb jag är tilldelad 

Inte alls    Mycket 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

21. Min chef arbetar aktivt för att motivera mig 

Inte alls    Mycket 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

22. Min chef berättar för mig vad som krävs för att utföra min arbetsuppgift, inget 

mer. 

Inte alls Mycket 

1. 2. 3. 4. 5. 
 
 

23. Min chef är nöjd så länge jag utför min arbetsuppgift som jag alltid gjort 

Inte alls    Mycket 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

24. Min chef begär aldrig mer av mig än exakt vad som krävs för att genomföra 

arbetsuppgifterna 
 
 
 

 

25. Jag tycker att min chef delar med sig av tankar och planer om framtiden 

Inte alls    Mycket 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

26. Min chef är kontrollerande när han/hon överser mitt arbete 

Inte alls    Mycket 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

27. Min chef ger mig det jag vill ha i utbyte mot att jag visar han/hon stöd 

Inte alls    Mycket 

1. 2. 3. 4. 5. 
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Begrepp i det teoretiska perspektivet 
 
 
 
 

Transaktionellt 
Transformellt 

 
Tredimensionellt 
- relationsorientering 
- strukturorientering 
- förändringsorientering 

 
Situationsanpassat 

Frågor i enkät 
(medarbetare) 

 

 
 

24,23,22,16,27 
13,7,4,5,9,15,12 

 

 
 

25,3,17 
6,14,20,11 
8,10,18,26 

 
2 

Frågor i 
intervjuguide 
 

 
 

5, 8,10,13,14, 
16 

 
6, 8,10,13,14, 
16 

 
 
 
 

15, 10, 16 

 

28 
 

 ------ 

 

1,21 
 

9, 11, 13 

 
 

----- 
 

4 

 
19 7, 12, 

  

 

-------- 
1,2,3,17 

 

Bilaga 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledarstilar/ 
ledarskap 

 
 
 
 
 

Arbetstill- 
fredställelse 

 

Motivation 
Belöning 

 
Konflikt- 
hantering 

 
Arbets- 
Innehåll 

 
Allmänna 
frågor/ 
bakgrund 

 
Figur 1: Sammanställning över relationerna mellan det teoretiska perspektivet, 
frågeguide och enkät. 


