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ABSTRAKT 
 

Titel: Ledarskap i Konsum Gävleborg 

 

Nivå: Examensarbete i företagsekonomi 

 

Författare: Susanna Arutunjan och Pernilla Johansson 

 

Handledare: Maria Fregidou-Malama 

 

Datum: Juni 2011 

 

Syfte 

Författaren Paul Hersey (2001) skriver: ”att en ledare kan se sig själv som mänsklig och 

omtänksam person men om omgivningen upplever dig som hårdhänt och chefaktig, är 

det den uppfattningen, inte din egen, som kommer att påverka deras beteende”. Syftet 

med denna studie är att undersöka hur medarbetarna uppfattar ledarens ledarskap, samt 

om det finns en skillnad i en ledares beskrivning av sitt ledarskap jämfört med den bild 

som ledarens medarbetare har. 

 

Metod 

För att uppnå studiens syfte har personliga intervjuer genomförts. En ledare och fem 

medarbetare har blivit intervjuade, detta för att få en bild av både ledarens och 

medarbetarnas syn på ledarens ledarskap. Därefter har svaren sammanställts och 

presenterats. 

 

Resultat & Slutsats 

I vår studie kom vi fram till att medarbetarnas uppfattning om sin ledare till stor del 

stämmer överens med ledarens beskrivning av sitt ledarskap. Medarbetarna ansåg att 

lyhördhet och kommunikation var något som hade stor betydelse i deras syn på 

ledarskap och att detta var de främsta och viktigaste egenskaperna hos sin ledare. Denna 

studie visar även att det inte finns några stora skillnader mellan ledarens ledarstil och 

medarbetarnas uppfattning om ledarskapet, men skillnader i någon utsträckning finns 

det alltid. Skillnaden i denna studie anser vi bland annat beror på kompetensnivån hos 
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medarbetarna samt att de har övergått från ett dåligt ledarskap till ett bra ledarskap. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Vårt förslag till fortsatt forskning är bland annat att studera vidare på bra och dåligt 

ledarskap i organisationen. Det skulle även vara intressant att titta närmare på 

mognadsgraden hos medarbetarna i olika situationer och utifrån situationer komma fram 

till vilken ledarstil ledaren intar utifrån mognadsgraden hos medarbetarna. 

 

 

Uppsatsens bidrag 

Vår förhoppning med studien är att den bidrar med ny förståelse om orsaker som kan 

påverka skillnader och uppfattningar mellan medarbetare och ledares syn på ledarskap i 

en organisation. 

 

Nyckelord Ledarskap, kooperativ, skillnader, medarbetare, ledarstil, organisation. 
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ABSTRACT 
 

Title: Leadership in Konsum Gävleborg 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Susanna Arutunjan och Pernilla Johansson 

 

Supervisor: Maria Fregidou-Malama 

 

Date: June 2011 

 

Purpose:  

Author Paul Hersey (2001) writes: “a leader can see itself as a human and thoughtful 

person but if people around, experience you as hard-handed and managing, that is the 

opinion and not yours that will influence their behavior. The purpose of this study is to 

research how the employees think of their leaders’ leadership, and also if there are 

differences in how a leader describes its leadership compared with how the employees 

describe the leadership of their leader. 

 

Method:  

To achieve this study's purpose, we have used us from personal interviews which have 

been recorded. One leader and five employees have been interviewed. The interviews 

have been compiled and presented. 

 

Result & Conclusions: 

This study shows that employees' perception of their leaders is consistent with the 

employee’s description of their leader’s leadership. This is where the leader has 

described the role of her leadership and how she acts in different situations. Employees 

felt that an important impact on their view of leadership was responsiveness and 

communication and that this was the most important characteristic of their leader. This 

study also shows that there are no significant differences between employee’s 

perception of the leaders’ leadership and leader’s self – perception although differences 
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in some degree always occur.  The difference in this study, among other issue depends 

on the maturity of the employees, and that the leadership has changed from a bad 

leadership to a good leadership. 

 

Suggestions for future research: 

Our proposition for future research is to continue study good and bad leadership in this 

organization. It would also be interesting to look closer to the degree of ripeness among 

employees in different situations and analyze which leadership style a leader takes from 

the degree of ripeness among the employees. 

 

Contribution of the thesis: 

Our study contributes with new understanding about causes that can influence 

differences and comprehensions between employees and leaders point of view of 

leadership in organizations. 

 

Key words: leadership, cooperative, difference, employees, leadership style, 

organization 
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1 Inledning 
 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till uppsatsen, därefter förs en 

problemdiskussion som leder till syftets övergripande frågeställningar. 

 

1.1 Bakgrund 
Ledarskap upplever vi alla i samhället, vissa upplever det i familjen medan de flesta 

upplever det på arbetsplatsen. Ledarskap är vanligt förekommande på arbetsplatsen 

eftersom det är där ledaren genom sitt sätt att vara i sitt ledarskap ska kunna påverka 

medarbetarna att sträva efter gemensamma uppgifter och mål. Det ställs krav på dagens 

ledare, kraven kommer från olika håll, VD, styrelse, kunder, leverantörer och 

medarbetare är bara några i raden av människor som en ledare måste ta hänsyn till. För 

att kunna möta dessa krav behöver ledaren sina medarbetare som tillsammans med 

ledaren kan utföra och åtgärda de krav som ett företag stöter på.  Ledaren har visserligen 

sin makt som ledare och kan genom den påverka medarbetarna att utföra sina 

arbetsuppgifter, men en ledare som är förblindad av sin maktposition kan inte skapa sig 

ett brett stöd och lära sig att hantera sina relationer med sina medarbetare. Genom makt 

och order blir inte medarbetarna motiverade att göra ett bra arbete. 

 

En undersökning av Alvesson & Sveningsson (2003), visar att om en ledare gör en 

sådan enkel sak som att ”småprata” med sina medarbetare, gör det att medarbetarna 

känner sig mer respekterade, synliga och mindre anonyma samt att tillhörigheten i 

teamet blir starkare. Författarna säger vidare att saker som en ledare gör i det vardagliga 

arbetet som till exempel administration, lösa praktiska och tekniska problem, ge och få 

information anses som viktiga i samspelet mellan ledaren och dess medarbetare.   En 

ledare måste genom sitt sätt att vara i sitt ledarskap kunna påverka medarbetarna att 

sträva efter gemensamma uppgifter och mål.  En bra relation till sina medarbetare, men 

även mellan medarbetarna, är chansen större att lyckas och nå de uppställda mål som 

företaget har. Staw, med fler (1994) beskriver att företagen bör utveckla en 

begreppsmässig ram som specificerar hur positiva känslor hjälper anställda att uppnå ett 

gynnsamt och fördelaktigt resultat på jobbet. För att de uppställa målen ska uppnås är 

det viktigt att ledaren och medarbetarna förstår varandra, alltså kommunikationen 

mellan de olika parterna måste fungera. Det är viktigt att ledaren är tydlig i både sina 

handlingar och ord så att medarbetarna förstår varför ledaren gör och säger saker i olika 

situationer. 
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Enligt Lindmark & Önnevik (2006) innebär ett bra ledarskap att ledaren kan hantera 

olika viljor och åsikter samt ha förmågan att arbeta och leda organisationen. En ledare 

ska vara tydlig i tal och tonläge och samtidigt kunna förklara komplicerade resonemang 

på ett sådant enkelt språk och sådant sätt så alla i organisationen förstår, framförallt 

medarbetarna. Det är upp till ledarens förmåga att framföra sitt budskap eftersom sättet 

som ledaren kommunicerar med sina medarbetare påverkar deras upplevelse, 

engagemang och motivation av budskapet. Vissa ledare anser att sättet de framför 

budskapet är det bästa medan medarbetarna tycker tvärtom. Därför är det viktigt att när 

ledaren analyserar sitt eget ledarskap, bör han/hon ha i åtanke att det som ledaren säger i 

sin beskrivning av sitt ledarskap kan skilja sig från vad medarbetarna tycker om denne 

som ledare. Det är här som man diskuterar om gapet mellan ledarens självuppfattning 

och medarbetarnas uppfattning av ledarens ledarskap. 

1.2 Problemdiskussion 

I dagens samhälle är ledarskap en viktig faktor för organisationer. Skälet till detta är den 

konkurrens om kunderna som finns på marknaden. Varje organisation måste försöka 

framstå som det bästa alternativet för kunderna. Detta ställer stora krav på ledarna i en 

organisation att kunna effektivisera och se till att medarbetarna trivs för att de ska utföra 

sitt arbete på bästa sätt. För medarbetarna gäller det att snabbt kunna ta till sig nya 

arbetssätt och nya rutiner samt att kunna tillmötesgå de krav som marknaden ställer. 

Ökad utbildnings- och kompetensnivå i organisationer har medfört till medinflytande, 

rättvisa, respekt och integritet vilket i sin tur har ökat kraven på hur en ledare bör agera 

mot sina anställda (Wolvén L , 2000). 

 

Osman Yildirim, Ahmet Cevat Acar, Susan Bull, Levent Sevinc, (2007)  utgick utifrån 

en debatt om huruvida ledarskapsstilen hos en lärare och inlärningsmetoden hos en 

student påverkar studenters akademiska prestation. Studien har att den viktigaste faktorn 

som påverkar elevernas akademiska framgång var den mänskliga sidan från läraren. 

Studenterna bidrog med mest framgång när de kände att lärarna visade hänsyn till de. 

Detta innebär att lärarna som fokuserade mest på kursen och inte eleverna, de lärare 

som håller eleverna på distans påverkar inte eleverna positivt. Däremot de lärare som 

har tagit hänsyn till eleverna och visat ett särskilt intresse för elevens utveckling har 

påverkat deras studieresultat positivt. 

 

Författaren Paul Hersey (2001 s.29) skriver: ”att en ledare kan se sig själv som en 

mänsklig och omtänksam person men om omgivningen upplever dig som hårdhänt och 

chefaktig, är det den uppfattningen, inte din egen, som kommer att påverka deras 
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beteende”  

Detta innebär att på grund av det missförstådda ledarskapet i organisationen där ledaren 

anser att ledarskapet som utförs är bra fastän medarbetarna anser motsatsen leder i 

slutändan till ineffektivitet i organisationen. Därför behöver varje ledare veta hur 

medarbetarna uppfattar ledarskapet i en organisation för att på så sätt få ledaren att 

anpassa ledarskapet till medarbetarnas ledarskapsbehov för största möjliga effektivitet. 

 

1.3 Problemformulering 
Med förutsättning för vår problemdiskussion anser vi att det vore intressant att 

undersöka nedanstående frågeställningar. Detta då vi anser att organisationer alltid kan 

uppnå en högre effektivitet med ett bra ledarskap. Studier inom detta ämne har gjorts, 

där gapet av en ledares självuppfattning om sitt ledarskap och medarbetarnas 

uppfattning om ledarens ledarskap har studerats. Dessa har endast besvarat på frågorna 

om det finns en skillnad men inte vad skillnaden beror på och varför en sådan skillnad 

uppstår i organisationer. 

 

Många organisationer använder sig idag av olika undersökningar och ledarskapstest för 

att försöka få fram vilken typ av ledarstil en ledare har. Men frågan är om de är av något 

värde för företagen då de oftast handlar om uppdiktade situationer som ledaren ska ta 

ställning till. Dessutom undrar vi om det går att sätta en ledare i ett fack och säga "du 

har denna ledarstil". Utifrån ovanstående diskussion vill vi besvara följande frågor: 

 Hur uppfattar medarbetarna sin ledares ledarskap och vilken självuppfattning har 

ledaren om sitt ledarskap? 

 Vilka faktorer kan ligga till grund för uppfattningarna om ledarskapet i 

organisationen? 

1.4 Syfte 
Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur medarbetarna uppfattar sin ledares 

ledarskap, och om ledarens ledarstil skiljer sig ifrån medarbetarnas uppfattningar. I och 

med att diskussionen förs kring dessa frågor, kommer även bra och dåligt ledarskap att 

diskuteras. 

1.5 Avgränsning 
Vi valt att begränsa oss till en studie. Detta arbete undersöker ledarskap samt 

medarbetarnas syn på ledarskap. Studien avser endast direkt ledarskap, därför kommer 

inte indirekt ledarskap att behandlas. Studien begränsas till en kooperativ organisation. 

Organisationen som denna studie undersöker Coop Forum Valbo i Gävle. Ledaren i 

denna organisation skall studeras och undersökas med hjälp av dennes medarbetare. 



 12 

 

1.6 Disposition 
 

Kapitel 1. Inledning 

I detta kapitel presenteras ämnet för läsaren genom att presentera kortfattat om 

ledarskap och olika definitioner på vad ledarskap är. Det är även här vi kommer att 

reflektera kring vad som fick oss att studera inom detta ämne och vad syftet är. 

 

Kapitel 2. Teori 

Här diskuteras teorierna som vi har valt, detta för att senare kunna besvara på 

frågeställningen samt syftet med denna studie. Teorierna utgör en viktig del eftersom de 

är ett hjälpmedel för att kunna analysera och föra en diskussion 

 

Kapitel 3. Metod 

Under metoddelen beskrivs tillvägagångssättet vid genomförandet av studien. Val av 

metod, syfte, informationssökning och de valda strategierna. Det finns även ett avsnitt 

med metoddiskussion. 

 

Kapitel 4. Empiri 

Under den empiriska delen ges en kort beskrivning av det utvalda företaget presenteras. 

Här presenteras även utfallet av de genomförda undersökningarna. 

 

Kapitel 5. Analys 

Den viktigaste delen i vår studie är analysdelen där utfallet av resultatet kommer att 

diskuteras med återknytning till det teoretiska resonemanget. 

 

Kapitel 6. Slutsats 

Här presenteras våra tankar och reflektioner på ett sätt som hjälper att återkoppla till 

inledningen och besvarar våra frågeställningar. 
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2. Teori 
I detta avsnitt presenterar vi de teorier som vi har valt att utgå från. Teorierna som 

presenteras här är de som vi anser är relevanta som hjälpmedel för vår analys och 

diskussion. 

2.1 Ledarskap 
I dagens samhälle är ledarskap något som uppkommer överallt och därmed ställer vi oss 

frågan vad är ledarskap? Vad är en ledare? Vad kännetecknar en bra ledare? Vad är det 

för skillnad mellan en chef och en ledare? Hur kännetecknas ett bra och dåligt 

ledarskap? 

 

Det finns olika definitioner på vad ledarskap är, men något som de flesta författare har 

gemensamt enligt Malcolm Higgs (2009) är att det är relationen mellan ledaren och 

medarbetarna vilket omfattar att ledarskap är en påverkan process som fokuserar på att 

tillsammans uppnå gemensamma mål och medel. Vi människor är komplicerade och 

situationen blir ännu mer komplex när vi agerar tillsammans i en grupp, vilket också 

skapar utmaningen i ledarskapet, (Lindmark och Önnevik 2006). Eftersom ledarskapet 

är en relation mellan två parter påverkar medarbetarna ledaren nästan lika mycket som 

ledaren påverkar medarbetarna. Ledaren måste ständigt sträva efter att göra sig förtjänt 

av medarbetarnas förtroende. 

 

Inom ledarskap diskuteras två begreppsförvirringar som är två olika roller med 

gemensam koppling till varandra, det vill säga skillnaden mellan en chef och en ledare. 

En chef har oftast en formell makt och blir tilldelad sin position. Denna roll är mer som 

en yrkesroll. Chefen har ansvaret och makten för att tillsammans med sina medarbetare 

nå resultat. En ledare däremot skapar en vision som andra arbetar och uppnår. En ledare 

knyter även relationer med sina medarbetare, vilket innebär att man ständigt måste 

erövra sina medarbetares förtroende (Saee J, 2005). 

 

I och med att man diskutera ledarskap och ledarens beteende brukar bra och dåligt 

ledarskap ifrågasättas. Författaren Higgs, M (2009) skriver att fokuseringen på bra 

ledarskap kan ses ha sin grund i syfte att någon annan form av beteende inte är 

ledarskap. Han citerar även författaren Burns (2003) att om något är oetiskt och 

omoraliskt är det inget ledarskap, men så är inte fallet utan både bra och dåligt ledarskap 

finns i organisationer. 

Det som kännetecknar en bra ledare enligt Lindmark och Önnevik (2006), är bland 
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annat: 

• Vägleda gruppen i deras arbete 

• Ha en god självinsikt 

• Ha en förmåga att skapa harmoni och trygghet 

• Vara rättvis 

• Vara en god lyssnare 

• Ha god förmåga att förebygga och hantera konflikter 

• Vara glad och positiv 

• Vara tydlig i sin kommunikation 

Enligt författarna kan inte en ledare uppfylla alla dessa kriterier men de anser att en 

ledare åtminstone bör uppfylla några av ovanstående kriterier för att ledarskapet ska 

fungera. Enligt Lindmark och Önnevik (2006) ”För att skapa en så hög motivation som 

möjligt hos personalen när det gäller att genomföra verksamheten på arbetsplatsen, är 

det viktigt att den anställde får ta ansvar för det som sker”.  Detta innebär att för en bra 

ledare är det viktigt att överlåta ansvar till sina medarbetare men också att ledaren ser 

till och motiverar medarbetarna att ta eget ansvar. Enligt Lennér- Axelsson & Thylefors, 

(1989) känner medarbetarna mer tillit, förtroende, respekt och tillgivenhet för varandra i 

en bra atmosfär. Detta bidrar till att medarbetarna upplever stämningen som öppen, 

avspänd och framförallt känner sig trygga i gruppen.   

 

I en organisation där det är brist på feedback, där ledaren nonchalerar, inte ser 

individerna och inte är rättvis, har man ett dåligt ledarskap. I en sådan organisation 

brukar oftast atmosfären vara spänd och formell. Medarbetarna känner sig otrygga och 

är hela tiden på sin vakt både mot sina medarbetare och mot sin ledare. (Lindmark och 

Önnevik 2006) 

2.2 Situationsanpassat ledarskap 
Situationsanpassat ledarskap bygger på en teori som Paul Hersey och Ken Blanchard 

(2008) har tagit fram. Teorin utgår från ledarens beteende och på medarbetarnas 

kompetens. Teorin bygger på hur uppgiftsinriktad och relationsinriktad ledaren är, samt 

vilken kompetensnivå som medarbetarna har. Uppgiftsbeteende definieras som att: 

Ledaren engagerar sig i att klargöra uppgiften och ansvaret som åligger en individ eller 

grupp. Beteendet inkluderar att tala om vad som skall göras, hur det skall göras, när 

det skall göras, var det skall göras och vem som skall göra det(Hersey, P 2001 s.31) 
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Relationsinriktat beteende definieras som att: 

Ledaren engagerar sig i tvåvägs-eller, om det finns mer än en person i 

flervägskommunikation. Det inkluderar lyssnande, uppmuntrande, underlättande, 

förklarande och stöttande beteende (Hersey, 2001 s.31). 

 

Det Hersey (2001) menar med kompetensnivån på medarbetarna är hur pass bra en 

person utför en speciell uppgift. Det är den kunskap, erfarenhet och skicklighet 

medarbetarna för med sig, som individ eller grupp, till en speciell uppgift eller aktivitet 

som utgör dess förmåga. Medarbetarens vilja har att göra med personens 

självförtroende, engagemang och motivation att utföra ens speciell uppgift eller 

aktivitet. 

 

I det situationsanpassade ledarskapet utgår författaren Hersey (2001) att en ledare kan 

anta fyra olika ledarstilar beroende på sina medarbetares kompetensnivå. Även 

medarbetarnas kompetensnivå delas in i fyra olika kategorier. Ledarstilarna är baserade 

på högt/lågt relationsbeteende och högt/lågt uppgiftsbeteende. Medarbetarkompetensen 

baseras på om medarbetaren har en hög eller låg kompetens. Bilden nedan illustrerar 

detta: 

 

L=Låg, H=Hög, R=Relation, U=Uppgift   

 

 

Figur 1: Situationsanpassat ledarskap Källa: Hersey 2008 
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De fyra ledarstilarna är: Insturerande (S1), Säljande (S2), Deltagande (S3) och 

Delegerande (S4). Dessa ledarstilar innebär följande: 

 

• Instruerande: att ledaren talar om vad som skall göras, när, var, hur och vem 

skall göra det. Detta då medarbetaren inte har förmåga att utföra arbetsuppgiften. 

Denna ledarstil har ett högt uppgiftsbeteende och ett lågt relationsbeteende. 

• Säljande: denna ledarskapsstil har både högt uppgiftsbeteende och 

relationsbeteende. Ledaren ger fortfarande direktiv men samtidigt försöker 

ledaren att förklara och motivera medarbetarna till att utföra arbetsuppgifterna. 

Medarbetaren  

• Deltagande: innebär att ledaren för en diskussion med medarbetaren och istället 

försöker stödja till att medarbetaren ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. 

Medarbetaren har de nödvändiga kunskaperna men saknar självförtroende, 

engagemang och motivation. Här är relationsbeteendet högt men 

uppgiftsbeteendet är lågt.  

• Delegerande: innebär att ledaren överlåter arbetsuppgifter till medarbetaren med 

få instruktioner då ledaren vet att medarbetaren har förmåga att utföra 

arbetsuppgiften. Här är både uppgiftsbeteende och relationsbeteendet lågt. 

 

Medarbetarkompetens beskrivs på följande sätt: 

• K1: Medarbetaren har inte förmåga och är ovillig eller osäker att utföra en 

arbetsuppgift, samt saknar engagemang och motivation eller självförtroende. 

Vilket innebär att mognadsgraden är låg hos medarbetarna. 

• K2: Medarbetaren har inte förmågan men är villig eller känner sig säker och 

motiverad att försöka så länge ledaren ger instruktioner. Medarbetarna har en 

måttlig mognadsgrad. 

•  K3: Medarbetaren har förmågan att utföra uppgiften men är ovillig eller osäker 

att använda den förmågan. Mognadsgraden är även här måttlig hos 

medarbetarna. 

• K4: Medarbetaren har förmågan att utföra uppgiften och är villig eller känner sig 

säker att utföra arbetet. Här är istället mognadsgraden hög hos medarbetarna. 

Utifrån detta kan ledaren anpassa sin ledarstil till de krav som omgivningen ställer. 

Vilket innebär att ledaren anpassar sin ledarstil utifrån medarbetarnas kompetens och 
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vilja. (Hersey, 2001) 

 

2.3 Medarbetarnas uppfattningar om ledarskap 
För att skapa en positiv och meningsfull arbetsmiljö för medarbetarna måste ledaren 

skaffa sig en helhetsbild av företaget och hur det fungerar. Medarbetarna vill att ledaren 

ska kunna skapa rätt förutsättningar inom olika områden för att de ska kunna arbeta 

effektivt och känna att det är meningsfullt (Olsson, 2001). Ledaren ska lyssna på sina 

medarbetare, på så sätt kan ledaren tillvara de förslag till förbättringar som 

medarbetarna ger. Detta i sin tur medför att verksamheten kan utvecklas och förbättras. 

Ledaren ska arbeta effektivt med hjälp av bra angreppssätt samt kunna rätta till problem 

som finns i organisationen.  

 

Medarbetarna upplever en dålig ledare som en som varken kan eller vill skapa rätt 

förutsättningar för en effektiv och meningsfull organisation. För medarbetarna hänger 

oftast effektivitet och meningsfullhet ihop. Medarbetarna vet i allmänhet hur 

effektiviteten kan ökas. En dålig ledare tar sig inte tid att lyssna på medarbetarnas 

synpunkter och åsikter, vilket gör att man som ledare går miste om information som 

skulle kunna användas konstruktivt, till strategier och aktiviteter som leder till 

förbättringar. En ledare som inte kan eller vill lyssna resulterar till att medarbetarna får 

en känsla av betydelselöshet. (Olsson, 2001) 

 

En bra ledare däremot, anser medarbetarna, är en ledare som de kan kommunicera med 

och som har tid att diskutera väsentliga frågor. Medarbetarna vill bli involverade i frågor 

och vill att deras synpunkter hanteras på ett bra sätt. De vill ha en ledare som sätter sig 

in i allt och tar reda på fakta och att de åtgärder som görs är genomtänkta, samt att den 

ena åtgärden stöder den andra. Medarbetarna vill medverka till att verksamheten blir 

bättre och mer konkurrenskraftig, men det ska inte ske på bekostnad av medarbetarnas 

välbefinnande. Medarbetarna vill bli sedda, uppmuntrade och belönade för ett bra 

arbete. (Olsson, S 2001) 

 

Det finns många aspekter som kännetecknar ett bra ledarskap. Men vi vill främst nämna 

två av dom som är viktiga för den här studien. Det är följande: 

• Kommunikation: måste fungera så att ledaren kan förmedla sina idéer och tankar 

på ett effektivt sätt. Men även så att medarbetarnas åsikter och synpunkter kan 

tas tillvara som kan ge högre effektivitet i organisationen. Kommunikationen gör 

att arbetsgruppen kan uppnå någonting tillsammans. Kommunikation handlar 

om hur medarbetarna agerar tillsammans i gruppen och med varandra samt hur 
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medarbetarna uppfattar varandra. 

• Samarbete: genom att uppmuntra att hjälpa varandra skapar ledaren och 

medarbetarna en starkare gemenskap inom en arbetsgrupp. Vilket i längden 

spara tid och ge bra kvalitet. 

2.4 Kooperativt ledarskap 
 

Bartilson, (1990), beskriver ett kooperativt ledarskap som "en grupp människor som 

arbetar för gemensamma ekonomiska, sociala och utbildningsmässiga mål via ett 

affärsföretag". 

 

Kooperation är ett ekonomiskt samarbete, där det är medlemmarna som både driver och 

äger verksamheten. Ett kooperativs viktigaste drivkraft är att tillfredsställa 

medlemmarnas sociala kulturella och ekonomiska behov och där vinsten är ett medel 

och inte ett mål. I kooperation bestämmer medlemmarna på ett demokratiskt sätt. Den 

internationella Kooperativa Alliansen, IKA är de som sammansluter alla typer av 

kooperativa företag från hela världen och grundsatsen som är gemensamt för alla 

kooperativa föreningar: 

 

• Öppet medlemskap - medlemskapet skall vara öppet för alla som vill och har 

behov av föreningen och inga gränser ska sättas för vilka som får bli medlemmar 

• En medlem en röst – verksamheten skall bestämmas demokratisk 

• Begränsad ränta på insatskapital – en låg ränta skall sättas på de insatser som 

medlemmarna lägger i verksamheten eftersom syftet är inte att ge avkastning på 

kapital 

• Överskottsfördelning i relation till nyttjande av föreningen – syftet med 

föreningen är inte vinst, men uppstår det en vinst skall den fördelas rättvist. 

• Upplysningsverksamhet - en spridning av de kooperativa idéerna skall ske 

• Samverka med andra kooperativa organisationer – som kooperativt företag skall 

man kunna samarbeta med andra kooperativa organisationer både nationellt och 

internationellt. 

 

Många kooperativa organisationer väljer att ha en kollektiv ledning, man utformar en 

icke-hierarkisk organisation. Det är en del av den kooperativa grunden att inte ha en 

ledare eller bli ledda. Även om detta är en del av utformningen för den kooperativa 
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styrningen uppträder det ändå ledare. De kooperativa värderingarna är personligt ansvar, 

rättvisa, jämlikhet, omsorg om andra och främst att det råder demokrati i organisationen. 

I en fungerande kooperativ organisation är ledaren inte auktoritär utan tvärtom, en 

eldsjäl. En eldsjäl utmärker sig genom att vara tålmodig, motiverande, kreativ, att locka 

fram andras kompetens samt att uppmuntra och lösa problem. (Bartilson, 1990) 
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3. Metod 
I det här kapitlet gör vi en redovisning av vilken metod, urval och analys som har 

använts för insamlingen av data. Här beskrivs upplägget för intervjuerna. Det finns 

även ett avslutande avsnitt med kritisk diskussion av metodvalen. 

3.1 Tillvägagångssätt 
Det finns två strategier att tillämpa vid datainsamling av empiriskt material. De är 

Primär- och Sekundärdata. Genom till exempel observationer, intervjuer och enkäter får 

vi Primärdata.  Den andra strategin, Sekundärdata innefattar redan existerande material i 

form av litteratur, tidskrifter och arkiv. (Eriksson m fl, 2006) 

I denna studie har vi använt oss av båda dessa strategier. Sekundärdata i denna studie 

kommer från litteratur och vetenskapliga artiklar från Internet. För sökning av artiklar 

har vi använt oss av databaser genom Högskolan i Gävles direkt länkar via biblioteket. 

Den litteratur som har använts har vi hittat genom att vi har studerat tidigare 

examensarbete inom liknande områden. På detta sätt har vi skaffat oss kunskap inom 

den teoretiska delen av ämnet. Vilket har varit användbart inför den empiriska delen i 

studien. Primärdata som har samlats in för denna studie har gjorts genom personliga 

intervjuer med en ledare och dess medarbetare. En presentation av dessa intervjuer samt 

hur de genomfördes görs i avsnitt 3.5. 

3.2 Metodval 

3.2.1 Kvalitativ metod 

Det finns främst två forskningsmetoder som används när man gör en undersökning, de 

är kvantitativ och kvalitativ. Kvantitativ metod innebär att man samlar in det data man 

behöver genom survey undersökningar eller statistik och att resultatet presenteras i 

sifferform. I denna studie har vi valt att använda oss av kvalitativ metod. Kvalitativ 

metod innebär att de data som behövs för studien samlas in genom bland annat 

intervjuer och direkt observationer. Kvalitativ metod används när man vill undersöka ett 

fenomen och få en nyanserad beskrivning av hur människor uppfattar och tolkar 

situationer (Ahrne m fl, 2011, s 11f). Kvalitativ forskning syftar till att studera den 

sociala verkligheten som har som främsta syfte att beskriva och analysera kulturen och 

beteendet hos människor och grupper med utgångspunkt från dem som studeras 

(Bryman, 1997, s 59). Syftet med denna studie är att undersöka skillnader i en ledares 

ledarskap och medarbetarnas uppfattning om ledarskapet på arbetsplatsen. 

Medarbetarnas uppfattningar är viktiga och därför var valet av att använda intervjuer 

inte svårt, då intervjuer ger ett djup samt också ge respondentens egna reflektioner. 
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3.2.2 Ansats 

För att utifrån det empiriska materialet kunna dra slutsatser finns det olika metoder att 

använda sig av. Deduktiv metod bygger på logik och innebär att man utifrån allmänna 

lagar och teorier drar slutsatser om det enskilda fallet (Ahrne m fl, 2011, s 192). 

Induktiv metod bygger på att resultaten från observationerna leder till olika teorier och 

slutsatser (Bryman, 2002, s 20-24). Det finns även en kombination av dessa metoder 

som kallas abduktion. Abduktion innebär att induktion och deduktion växelspelar i 

empirisk forskning (Ahrne m fl, 2011 s 193). För att komma fram till slutsatsen i den 

här studien så har vi använt oss av metoden abduktion. 

3.3 Urval av respondenter 
Då det gäller urvalet så fick vi med hjälp av vår handledare Maria Fregidou-Malama, 

kontakt med Konsum Gävleborg. Genom personalchefen, Susanne Lindqvist, fick vi 

vidare kontakt med säljchef Lotta Persson som gärna ställde upp på vår undersökning. 

De övriga respondenterna som intervjuades i denna undersökning valdes på urval av att 

de var medarbetare till ledaren som vi utgår ifrån i vår studie. De har olika lång 

anställningstid inom Konsum Gävleborg, samt är av olika ålder och kön. 

Vi har använt oss av tre intervjuunderlag, (se bilaga 1-2) det innebär att vi har tre 

grupper med respondenter. I presentation nedan består grupp A av intervjun med 

ledaren. Grupp B består av de fem medarbetare som vi gjorde djupintervjuer med. De är 

av olika ålder och kön samt har olika lång anställningstid på företaget.  Grupp C består 

av de övriga medarbetare vi intervjuade. Grupp 3 består av totalt 18 respondenter, varav 

13 som vi intervjuade ute i butiken. 

Totalt har ledaren i vår studie ansvar för 31 stycken medarbetare samt nio extrapersonal. 

Vilket blir totalt 40 medarbetare. Av dessa 40 medarbetare arbetade 25 stycken den 

dagen som vi utförde intervjuerna. Vi intervjuade 19 av dessa. Av de övriga sex stycken 

var det en som avböjde att ställa upp på grupp 3 intervjun. De resterande var på lunch 

eller hade ännu inte börjat sitt arbetspass. 

 

3.4 Intervjuer 

3.4.1 Grupp A-Ledaren 

I den första intervjun som vi gjorde med ledaren valde vi att använda oss av en öppen 

intervju. Vilket innebär att vi kan fråga respondenten både om fakta och om dess åsikter 

samt även be respondenten att formulera sina egna uppfattningar och idéer om ett visst 

skeende. (Yin, 2006, s 117) I vår första kontakt med ledaren bestämde vi en dag och tid 

som vi skulle träffas på företaget. Detta möte skulle äga rum tre dagar efter vår kontakt. 
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Vi informerade ledaren i förväg att fundera på olika situationer som uppstår i relationen 

till medarbetarna. Samt fundera på hur ledaren agerar i dessa situationer utifrån sin 

ledarroll, till exempel dagliga rutiner, konflikter, ny personal, förseningar osv. Vi 

bestämde också att om ledaren inte ansåg sig ha fått tillräckligt med tid att fundera över 

dessa situationer skulle vi bestämma en ny tid för ett möte. Detta behövde dock aldrig 

göras, då ledaren vid vårt möte berättade om ett antal situationer i sitt arbete och hur 

ledaren agerar utifrån dessa. Vi ansåg att vi fick tillräckligt med material för att kunna 

knyta det till vår teori. Intervjun med ledaren genomfördes på arbetsplatsen på dennes 

kontor vid ett konferensbord. Vi informerade ledaren om att vi ville spela in samtalet 

för att vi skulle ha möjlighet att lyssna på intervjun flera gånger samt att underlätta vårt 

fortsatta arbete med studien. Vi informerade även om att det är endast författarna som 

har tillgång till inspelningen samt att den skulle raderas efter studiens avslut. Hon 

accepterade detta. Intervjun med ledaren blev ett samtal där vi ibland kom med frågor 

för att få ett förtydligande i vissa situationer. 

 

3.4.2 Grupp B-Medarbetarna 

Intervjuerna med medarbetarna genomfördes samma dag som mötet med ledaren. Även 

här var intervjun öppen men fokuserande. Den fokuserande intervjun innebär att 

intervjuerna fortfarande kan vara öppna och anta formen av en dialog, men man följer 

tydligare en viss uppsättning frågor (Yin, 2006, s 118). Här valde vi att i förväg inte ge 

respondenterna tillgång till våra frågor (se bilaga 1). Då vi ville vara säkra på att 

frågorna inte skulle diskuteras mellan respondenterna. Vi ville ha respondenternas egna 

uppfattningar och syn på de frågor vi ställde, samt att svaren skulle vara spontana. De 

skulle då inte ha möjlighet att influera varandra. Även dessa intervjuer ägde rum på 

ledarens kontor. Vi informerade samtliga respondenter före intervjuerna att de skulle 

spelas in. Då vi skulle ha möjlighet att kunna lyssna på intervjuerna flera gånger och att 

det skulle underlätta vårt arbete med den fortsatta studien. Vi informerade även om att 

det var endast författarna som skulle ha tillgång till inspelningen och att allt material 

skulle raderas efter studiens slutförande. Samtliga medarbetare accepterade detta. De 

medarbetare som vi intervjuade blev även underrättade om att de skulle vara anonyma. 

3.4.3 Grupp C-Övriga medarbetare 

De sista intervjuerna med övriga medarbetare har en strukturerad form. Vi hade 

sammanställt ett dokument, (se bilaga 2) där vi bad medarbetarna att definiera 

butikschefens ledarstil utifrån den valda teorin (se avsnitt 2.3). Huvuddragen från varje 

ledarstil hade sammanfattats till fyra alternativ. För att vara säkra på att medarbetarna 

skulle förstå vad ledarstil innebär fanns det även med en kort beskrivning av begreppet 
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ledarstil. Denna undersökning utfördes på företaget genom att vi valde att gå runt och 

söka upp medarbetarna på arbetsplatsen. Först presenterade vi oss och berättade om 

vårt syfte för de medarbetare vi kontaktade samt stämde av att de hade den utvalda 

ledaren som sin ledare som vår studie gäller. Om så var fallet så visade vi dokumentet 

(bilaga 2) och bad medarbetarna läsa igenom det. Därefter bad vi medarbetarna göra ett 

val av ledarstil på sin ledare. Varje svar antecknades på ett enskilt dokument som 

medarbetarna inte hade tillgång till. 

3.4.4 Dataanalys 

Svaren från intervjuerna analyseras utifrån ett hermeneutiskt perspektiv då vi försöker 

förstå ett fenomen genom att tolka det som sägs i intervjuerna. För att kunna göra detta 

spelades alla intervjuer in med diktafon och sparades sen för att kunna göra analysen. 

Efter att intervjuerna slutfördes så hade vi möjligheten att lyssna på intervjuerna flera 

gånger för att vara säkra på att vi inte missade något. Därefter antecknade vi varje 

intervju för sig. Detta material kunde vi sedan arbeta utifrån när vi skulle sammanställa 

empiridelen i vår studie. I den information som vi fick försökte vi hitta skillnader och 

likheter i respondenternas svar. Där vi slutligen kopplade svaren från ledaren och 

medarbetarna till det Situationsanpassade ledarskapet för att få fram en ledarstil på 

ledaren. Därefter har vi även analyserat ledarskapet i företaget utifrån en mer generell 

syn på ledarskap. Samt även analyserat medarbetarnas syn på ledarskap. 

 

3.5 Metoddiskussion 

3.5.1 Metodval 

En del av den kritik som finns mot kvalitativ metod handlar om tillvägagångssättet för 

datainsamlingen som t ex vid intervjuer. Kritiken handlar vid intervjuer om miljön runt 

respondenten samt att den som intervjua kan påverka respondentens svar. Detta hade 

kunnat undvikas helt om undersökningen istället hade genomförts med kvantitativ 

metod. Men då hade vi inte fått de nyanser och reflektioner som framkommer under en 

intervju och det är det som är huvudsyftet i detta arbete. Vad det gäller miljön så ville vi 

utföra intervjuerna på en plats där respondenterna känner sig bekväma och trygga. Samt 

att det skulle vara på respondenternas villkor. Vi ansåg att respondenternas arbetsplats 

skulle vara passande. Att vi valde att i förväg inte ge respondenterna tillgång till 

frågorna kan betyda att vi missar viktiga reflektioner och åsikter. Vi ville dock vara 

säkra på att vi skulle få respondenternas egna åsikter och att de inte skulle vara 

influerade av varandra. 

3.5.2 Urval 

Urvalet inför de fokuserade intervjuerna gjordes av ledaren själv. Ledaren valde ut fem 



 24 

medarbetare som vi skulle intervjua. Vårt önskemål var att det skulle vara en spridning 

i både ålder, kön och antal anställningsår. Vi inser att då ledaren själv valde ut 

medarbetarna kan detta påverka resultatet i vår studie. Men vi anser att vi har fått 

respondenternas egna svar som inte ska vara påverkade av ledaren, då respondenternas 

svar är anonyma i presentationen av empirin. Det finns då ingen anledning för 

respondenterna att ge skönmålade svar. Därför bedömer vi att urvalet av medarbetarna 

inför intervjuerna ändå ska ge en rättvis bild av synen på ledarskapet i företaget för vår 

studie. 

3.5.3  Analys 

I denna studie undersöker vi skillnaden i en ledares ledarskap samt hur medarbetarna 

uppfattar sin ledares ledarskap. Detta innebär att tolka de uttalanden som 

respondenterna gör. Tolkning innebär då också att forskarens egna värderingar kan 

påverka analysen (Bryman 1997 s 25). Detta skulle kunna undvikas om man jämför 

resultat från liknande undersökningar, men tyvärr har detta inte varit möjligt då vi inte 

har funnit några. Genom att använda en välutvecklad teori i studien kan detta problem 

elimineras. Då teorin gör det möjligt att se det som är väsentligt i det empiriska 

materialet (Ahrne m fl, 2011, s 192).    

3.5.4 Validitet och reliabilitet 

Två viktiga begrepp i en studie är reliabilitet och validitet. Dessa begrepp handlar om 

hur forskaren har samlat in och bearbetat data på ett systematiskt sätt. Dessa begrepp 

demonstrerar hur väl forskaren använder sig av den teoretiska kunskapen i form av 

begrepp och modeller och omvandlar det till de empiriska observationer som är gjorda i 

studien(Eriksson, m fl 2006).  

Validitet definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som man avser att det 

ska mäta. Att man mäter det som är relevant för sammanhanget. Reliabilitet innebär att 

ett mätinstrument ska ge tillförlitliga och stabila utslag. Hög reliabilitet uppnås genom 

att samma undersökning görs vid andra tillfällen och med annat urval. Om resultatet då 

blir detsamma anses studien har hög reliabilitet.(Eriksson m fl, 2006) 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras resultatet från de intervjuer som har gjorts både med 

medarbetarna och med deras ledare. Vi börjar med en presentation av organisationen 

som studien är uppbyggd på. Därefter presenteras ledarens och medarbetarnas svar. 

 

4.1 Coop Forum 
Det företag som används för att uppnå syftet med denna studie är Coop Forum i Valbo. 

Coop Forum ingår i kooperativa föreningen Konsum Gävleborg som består av butiker 

inom detaljhandeln. Verksamhetsområdet är norra Uppland, Gästrikland samt 

Hälsingland. I verksamheten ingår Coop Konsum, Coop Nära, Coop Extra, Coop Forum 

samt en Kosmetikbutik. Dessa butiker omsatte tillsammans 1,588 miljoner kronor för 

2010. Idén med kooperationen är att många människor tillsammans kan åstadkomma 

mer än var och en för sig, här är det medlemmarna som äger verksamheten. Därför 

spelar de förtroendevalda, medlemmarnas ombud, en viktig roll i dialogen med 

medlemmarna om verksamhetens inriktning. Verksamheten ska bedrivas så att fler 

väljer att vara kunder hos kooperationen och fler kunder väljer att bli medlemmar. 

Konsum Gävleborg har idag ca 100 000 medlemmar. (Verksamhetsberättelse för 

Konsum Gävleborg 2010) 

 

Konsum Gävleborgs värderingar innebär att medlemmarna ska ha inflytande samt att 

omtanke ska visas om människor, djur och miljö. Ärlighet är viktigt, så att 

konsumenterna skall känna sig trygga när de handlar samt ha förtroende för att de får 

information om varorna. Konsum Gävleborg ska också vara nytänkande genom att dra 

nytta av ny kunskap och teknik samt driva utvecklingen i överensstämmelse med 

konsumenternas intressen. (Verksamhetsberättelse för Konsum Gävleborg 2010) 

 

Konsum Gävleborg anser sin personal som en viktig del i organisationen och ser till att 

de får utbildning inom områden som rör verksamheten, såsom kött och chark, bröd, 

frukt och grönt samt delikatess. Men utbildning förekommer även inom andra områden 

som ergonomi, arbetsmiljö samt olika interaktiva utbildningar såsom receptfria 

läkemedel, Office paketet, Hogia lön samt Medmera återbäring. Konsum Gävleborg 

prioriterar också friskvård. Vart tredje år genomförs en Hälsoprofilsbedömning (HPB) 

via företagshälsan. Dessutom får personalen friskvårdsbidrag varje år som också 

motiverar de anställda att börja med någon aktivitet. (Verksamhetsberättelse för 

Konsum Gävleborg 2010) 
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Coop Forum i Valbo Köpcentrum är en stormarknad med ett brett sortiment. Ett stort 

utbud av artiklar inom dagligvaror, kläder och skor, vitvaror, byggvaror, hemelektronik, 

media och trädgård mm. Man har gjort en del förändringar i sitt utbud för att få 

effektivare drift. Man har gett mindre yta för möbelsortimentet och för Non – Food 

sortimentet och istället har en uppgradering skett av mattavdelningen, storhushållsvaror 

inom kolonial, djupfryst och konfektyr. De kunder Coop Forum vänder sig till är 

storfamiljer samt kiosk och kaférörelser. (Verksamhetsberättelse för Konsum Gävleborg 

2010) 

 

4.2 Ledaren Lotta Persson – Grupp A 

Lotta Persson började sin anställning på Coop Forum Valbo i slutet av augusti 2010. 

Hon har varit på Coop Forum mindre än ett år på den positionen hon har nu tidigare 

arbetade hon på en mindre butik inom samma kedja, med ansvar för sju anställda. 

 

När Lotta började på Coop Forum Valbo var det en stor förändring för henne att anpassa 

sig till att ha haft sju anställda till fyrtio anställda. Det har varit ett stort kliv för henne 

som chef eftersom hon menar att det tar cirka ett år innan man har kontrollen över allt 

och alla. Hon ville ha kontrollen och greppet efter två veckor. Hon ville veta allt och ha 

koll på läget men det kunde hon inte eftersom det har varit ett stort kliv för mig i mitt 

ledarskap att släppa kontrollen och delegera och jobba genom andra och låta andra göra 

sina arbetsuppgifter utan att ingripa.   

 

Nedan följer en presentation av några situationer som Lotta berättade om under 

intervjun: 

 

Situation 1 

Det uppstod en konflikt mellan två medarbetare som arbetade under helgerna. Den ena 

medarbetaren lät den andra sitta i kassan länge och när hon ville bli avbytt blev den 

andra väldigt sur och medarbetaren kunde inte göra något åt saken. Medarbetaren går 

förtvivlad till Lotta och förklarar situationen men medarbetaren säger till Lotta att hon 

absolut inte får ta upp detta problem för den andra medarbetaren utan måste lösa det på 

ett annat sätt. 

 

”Eftersom jag inte kunde ta upp problemet vilket betyder sitta och prata med de båda 

inblandade parterna fick jag göra på ett annat sätt. Jag skrev ett kassaschema för 
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lördagar och söndagar och påpekade till alla att kassaschemat var för allas bästa men 

även för mig så att jag kunde veta vem som hade suttit i kassan om ett fel uppstod. Jag 

sa att vi måste släppa över arbetsuppgifter till andra också, situationen blev lite bättre. 

Jag var tvungen att hitta andra lösningar, det kanske var fel av mig, jag kanske borde 

ha sagt åt den andra medarbetaren att den ena mådde dåligt men jag kunde absolut inte 

ta upp det vilket jag respekterade. Jag tycker inte att det är roligt att hantera konflikter 

men måste man så måste man, det hör till jobbet. Jag är en sådan person som tycker om 

att gå till jobbet ha en bra dialog och jobba bra, jag tycker att man ska trivas och tycka 

att det är roligt, trivs man då gör man ett bättre jobb och man tar inte till sig på samma 

sätt” 

 

Situation 2 

Livsmedelsavdelningen är uppbyggd på så sätt att alla avdelningar det vill säga frukt, 

mejeri, kolonial och så vidare har en A - ansvarig. De A - ansvariga är de som har 

huvudansvaret för en avdelning och de som jobbar på respektive avdelning frågar i 

första hand den som är A - ansvarig så att alla inte springer direkt till säljchefen. Detta 

betyder att mycket är självgående vilket underlättar ledarens arbete så att alla inte 

springer direkt till henne. Det går bra att svara på frågor när man har sju anställda, men 

har man 31 anställda blir det svårare att svara på alla frågor därför har vi delat upp på 

detta sätt.  Nu får den som är A - ansvarig för respektive avdelning även ta hand om 

beställningarna och medarbetarna samt säljarna. Lotta säger att: 

 

”När det kommer en säljare så tar jag dit den som är A ansvarig för den respektive 

avdelningen och frågar de om detta kan vara en bra kampanj om man ska ta hem varan 

eller inte, och så hjälper vi henne i det här. Detta gör jag för att medarbetarna ska 

känna sig delaktiga, att de inte känner att de får göra det vardagliga arbetet och när det 

blir något extra så får de inte vara med och bestämma. Jag tror att man som personal 

känner sig viktigare när man får vara med och bestämma och i och med detta får större 

ansvar för helheten av sin avdelning” 

 
 

Situation 3 

Lotta anser att man behöver ha kontroll över vissa medarbetare mer än andra. När det är 

en sådan stor enhet som Coop Forum känner många att så fort de är klara med deras 

avdelning så har de gjort sitt. 

 

”Jag måste alltid säga att vi måste prioritera andra och hela butiken eftersom vi är en 

enhet. Många kanske går och gör småsaker medans andra har jättemycket att göra, 
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man ska som personal prioritera för butiken och kunderna. Det är svårt för mig att 

hålla koll på alla, jag har mitt arbete inne på kontoret inte hinner jag springa runt och 

hålla koll på alla.” 

 

Situation 4 

Det var svårt för Lotta att hålla koll på alla därför har hon och stormarknadschefen 

kommit överens om att frigöra henne några dagar i veckan där hon inte är inräknad som 

personal. Detta betyder att hon får själv välja vart hon ska vara och vad hon vill göra. 

 

 ”Jag ville att de skulle frigöra mig, det fanns inte så mycket tid jag fastnade på golvet 

och kunde inte göra det andra arbetet som jag hade att göra som chef. 

Stormarknadschefen frigjorde mig måndagar och tisdagar vilket innebär att jag inte är 

inräknad som personal utan jag kan välja själv vad jag vill göra. Då går jag runt till 

exempel till frukten och hjälper där som en extraperson inte en som är inräknad. Jag 

insåg att han på mejeri var helt ensam och självständig att jag har börjat vara hos 

honom varje måndag. Det är viktigt som chef att inte missa någon personal för att de 

som är tysta och självgående blir lätt bortglömda. Jag vill vara delaktig och förstå allas 

arbetsuppgifter.” 

 

Ledarens relation till sina medarbetare 

Lotta anser att det är viktigt att särskilja alla och även viktigare att veta vem man pratar 

med och hur man pratar med dem. Med vissa kan man bara ”nu kör vi igång” och så får 

man samma respons tillbaka men att man gärna ger det som ett förslag och frågar vad 

medarbetaren tycker. Men med andra måste man vara noga med att fråga hur helgen har 

varit, vara noga med att säga god morgon och sedan sätta igång med arbetet. Som ledare 

måste man tänka på vem man pratar med, en som är social eller en som är mindre 

social. 

”Jag tycker att man bör hålla lite distans med sina medarbetare annars kommer det inte 

kännas trevligt för mig när konflikt uppstår med personen så blir det inte lätt att 

hantera. Personalen brukar träffas och ordna fester och klart är det roligt att vara med 

på middagen när det behövs men följer inte med ut hela natten och dansar och festar.” 

4.3 Medarbetarnas uppfattningar av Lottas ledarskap – Grupp B 
 

Vad är viktigast för dig för att du ska känna tillfredsställelse med ditt arbete? 

Gemensamt för medarbetarna som intervjuades var främst arbetskollegor och att de blir 

uppskattade av deras ledare. Andra viktiga aspekter som kom fram var att medarbetarna 

vill ha friheten att bestämma över sina respektive arbetsuppgifter. Två medarbetare 
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säger så här: 

 

”Jag vill bli sedd, jag vill bli uppskattad och att man får respons tillbaka för ett bra 

jobb som man har gjort.” 

 

”Framförallt personalen, att medarbetarna är på samma våglängd.” 
 

”Dels arbetskamraterna, sen arbetsuppgifterna, ledaren har också en stor betydelse.” 
 

Hur vill du att Lotta Persson ska göra som ledare och varför? 

Det som kom fram var framförallt att medarbetarna vill bli sedda. Hon ska ha tid att 

stanna till och lyssna på det som medarbetarna har att säga. Att Lotta ger feedback på 

förslag som medarbetarna har tagit upp, t ex förändringar till förbättringar. Även om 

förslagen inte gå igenom så vill medarbetarna få veta varför förslaget inte går att 

genomföra. Det kom även fram att någon ville ha större ansvar och ta mer egna beslut. 

 

”Hon ska se oss. Vi ska se henne givetvis.” 

 

”Jag skulle vilja att Lotta ger mig mera eget ansvar, ta mer egna beslut, istället för att 

jag ska behöva gå till någon annan som tar ett beslut.” 

 

”Både att Lotta kan ta ris och ros och ge ris och ros. Att den öppna dialogen ska 

fungera mellan oss. Att som personal ska kunna gå och prata med sin chef utan att bli 

osams.” 

 

Vad är viktigast för dig i din relation till din ledare? 

Gemensamt för alla medarbetare som intervjuades var att ledaren har tid att lyssna. 

Samt att man får stöd och uppmuntran. 

 

”Att man får ömsesidig respekt, och får någon respons. Att chefen inte trycker till oss 

och sätter oss på plats. Vi är alla jämlika.” 

 

”Att chefen vågar säga till om något är fel.” 

 

”Att chefen stannar till och lyssnar.” 

 

Vilka egenskaper tycker du att Lotta är bra på? 

Gemensamt för medarbetarna var att hon tar sig tid att lyssna. Samt att hon är positiv, 

glad och lätt att prata med. Lotta känns som en i gruppen istället för att hon är 
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uppslukad av sin chefsposition. 

”Hon är lyhörd, positiv. Lyssnar och tar till sig av det man säger. Kan hon inte svara så 

tar hon reda på och återkommer.” 

 

”Hon är snäll. Hon känns mänsklig. Man kan prata med henne om allt, man har ingen 

klump i magen när man går till jobbet.” 

 

”Hon är en sån person som alltid är glad och positiv och pratar med alla. Blir det så att 

hon måste höja rösten så gör hon det.” 

 

Vilka egenskaper tycker du att Lotta Persson bör blir bättre på? 

De flesta medarbetarna tycker att hon är bra som hon är och att hon inte behöver 

förändras. Men det kom också fram att hon ibland kan vara stressad. Speciellt när hon 

ska vara överallt samtidigt, genom att vara chef och medarbetare. 

 

”Jag tycker att hon är lite för snäll ibland. Hon är väldigt stressad och borde säga ifrån 

lite mer. Hon gör jättemycket bra, hon är anträffbar, lättillgänglig, men hon bör säga 

ifrån mer och ta mer egna beslut.” 

 

”Lotta skulle kunna behöva gå runt lite mer till de olika avdelningarna. Både för att bli 

mer insatt och för att förstå de olika avdelningarnas arbete.” 

 

”Vill gärna vara med överallt. Vill ha koll på läget. Hon har svårt att varva ner. Det blir 

mycket riv och slit. Hon måste lugna ner sig och inte vara så forcerande.” 

 

”Hon måste lugna ner sig. Annars tycker jag hon är en jättebra chef.” 

  

Något du vill förmedla till oss som vi inte tänkt på? 

Här var det inte något speciellt som vi fick svar på. De flesta hade inte något att tillägga. 

Men följande kom fram: 

 

”Det som jag för fram och ger förslag på ändringar tas till vara på av cheferna.  Lotta 

lyssnar på det man säger. Man blir väl omhändertagen. Man får mycket stöd.” 
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4.4 Situationsanpassad Ledarskap - övriga medarbetares svar – Grupp 

C 
Den intervju som gjordes med de övriga medarbetarna var uppdelad på fyra 

svarsalternativ (se bilaga 2). Alternativen var följande: 

 

Ledarstil 1: Instruerande 

Ledarstil 2: Säljande 

Ledarstil 3: Deltagande 

Ledarstil 4: Delegerande 

 

Av de 40 stycken medarbetare som Lotta ansvarar för arbetade 25 stycken den dagen 

som vi gjorde intervjuerna. Totalt svarade 19 av dessa på vår intervju, varav en person 

avböjde. Utav de fyra alternativen av ledarstilar fick medarbetarna välja ett alternativ 

som bäst beskrev Lottas ledarstil. Totalt svarade 18 stycken. 

 

Resultatet blev följande: 

 

Alternativ  1 Instruerande 2 Säljande 3 Deltagande 4 Delegerande 

Antal 4 st 7 st 5 st 2 st 

 

 

4.5 Övrigt som framkom under intervjuerna 
 

Under intervjuns gång med de fem medarbetarna togs det upp vid flera tillfällen om 

ledarskapet före Lotta. Flera respondenter uttryckte sin mening om det dåliga 

ledarskapet vilket de hade upplevt med den tidigare ledaren. Denna information fick oss 

att fundera på vad som är bra och dåligt ledarskap. Här är några röster som kom fram 

om det dåliga ledarskapet. 

 

”Han försökte vara auktoritär, vi skulle definitivt veta vår plats, att han var chef och det 

var inte vi. Han diskuterade hur personalen skulle se ut. Man fick utskällning varannan 

dag och personliga angrepp.” 

 

”Han drog ner på vår kompetens och motivationsförmåga och så småningom orkade 

man inte göra något”. 

 

”Man märker hur humören för alla har förändrats i och med att vi har bytt chef.” 
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”Han passade inte som chef enligt mig, han lyssnade inte på vad man hade att säga, 

han ignorerade oss. Han gav oss saker att göra fastän vi hade fullt upp med något 

annat och detta skulle vara klart innan han kom tillbaka.” 

 

”Vi fick inte stå och prata med varandra, oavsett om det var jobb vi pratade om. Vi 

mådde inte bra, vi måste ju kunna prata med varandra om arbetet. Lotta kan komma 

och prata med oss både om privat och om arbetet. ” 

 

”Efter ett tag när vi inte kunde prata med varandra blev vi misstänksamma och kollade 

snett på varandra.” 

 

”Jämför man Lotta med den dåvarande chefen så är det som natt och dag.” 

 

”Den största nackdelen med honom var att han pratade först och tänkte sen. Detta kan 

medföra allvarliga konsekvenser, det var största orsaken till att det blev osämja. Allt 

bara hoppa ur munnen på honom sen gick han runt och bad om ursäkt när skadan 

redan var skedd. ” 

 

”Det är en stor skillnad mellan Lotta och förra chefen, arbetsplatsen har blivit betydligt 

lugnare.” 

 

”Atmosfären har ändrats drastiskt.” 
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5. Analys 
 

I detta kapitel analyseras det empiriska resultatet med hjälp av teorin som presenterats 

ovan. Avsnittet är uppdelat efter de olika teorierna Ledarskap, Situationsanpassad 

ledarskap och medarbetarnas uppfattning av ledarskap. 

 

5.1 Ledarskap 

Det finns olika definitioner på vad ledarskap är men det de flesta författare är överens 

om är att ledarskap är förmågan att på ett positivt sätt kunna överföra de idéer och 

visioner som en ledare har till sina medarbetare. Medarbetarna ska känna sig delaktiga 

och motiverade att sträva mot gemensamma mål. (Northouse 1997), (Blake and Mouton 

1985) Detta anser vi stämmer överens med respondenternas svar då de under intervjun 

beskriver ledarens egenskaper och då tyckte de att ledaren är bra som hon är. Det vill 

säga hon är motiverande, lyhörd, rättvis och framförallt ger hon stöd och uppmuntran 

till sina medarbetare. Denna beskrivning stämmer även överens med ledarens 

beskrivning av sitt ledarskap då hon själv berättar om hur hon delegerar ut vissa 

arbetsuppgifter till sina medarbetare som de ska ansvara för. (se avsnitt 4.2). 

 

Flera respondenter poängterade att en viktig egenskap som en ledare bör ha är att kunna 

lyssna. Samt att kunna ta till sig det som medarbetarna framför oavsett om det 

medarbetaren säger handlar om förslag till förbättringar eller andra synpunkter. Dessa 

förslag och synpunkter behöver inte alltid åtgärdas utan det viktiga för medarbetarna är 

att de får feedback (se avsnitt 4.3).  I en organisation där det är brist på feedback, där 

ledaren inte ser individerna, har ett dåligt ledarskap. (Lindmark och Önnevik 2006)  Att 

vara tydlig i sin kommunikation är något som författarna Lindmark och Önnevik (2006) 

tar upp om vad som kännetecknar en bra ledare. Men de nämner även att en bra 

egenskap är en ledare som vägleder gruppen i deras arbete. Ledaren på Coop Forum 

skapar tillsammans med medarbetarna en positiv stämning på arbetsplatsen. Enligt Staw 

m fl (1994), tar det längre tid att bygga upp en positiv stämning i arbetsgruppen. Men 

om det finns en positiv stämning så är det gynnsamt och ger fördelaktiga resultat på 

arbetet. De säger samtidigt att en negativ stämning i arbetsgruppen sprider sig i 

snabbare takt, vilket påverkar resultaten negativt. 

 

5.2 Situationsanpassad ledarskap 

Situationsanpassat ledarskap (Hersey m fl, 2001) är den teori som utgår från en ledarens 



 34 

beteende i olika situationer och medarbetarnas kompetens (se avsnitt 2.3). 

Beskrivningen av situation 1 (se avsnitt 4.2) som vi tolkar det, visar att i en sådan 

situation var det nödvändigt för ledaren att ta kontrollen och vara instruerande. Detta för 

att det inte fanns möjlighet att ha en tvåvägskommunikation då ena medarbetaren 

uttryckligen inte ville att ledaren skulle ta upp detta för diskussion. Här tog ledaren 

kommandot över situationen och gjorde ett schema som skulle följas till punkt och 

pricka för att lösa den aktuella konflikten. I denna situation handlar det inte om vilken 

kompetensnivå medarbetarna har och att ledaren agerar utifrån det.  Istället använder sig 

ledaren av sin befattning och kan genom det göra förändringar i arbetsrutiner för att på 

så sätt lösa en konflikt på ett bra sätt. Men ledaren använder sig av en instruerande 

ledarstil som beskrivs i det Situationsanpassade ledarskapet (Hersey m fl, 2008). 

 
 

I situation 2 (se avsnitt 4.2) vill ledaren minimera sin arbetsbörda och på så sätt 

delegerar hon ansvaret till medarbetarna för det specifika arbetsområdet. Då hon 

tidigare har haft ansvaret för sju anställda men nu ansvarar för 40 medarbetare 

minimeras kontrollen över verksamheten. Detta innebär att ledaren måste släppa en del 

av kontrollen över arbetsuppgifterna och förlita sig på sina medarbetare. Vi uppfattar det 

så att är man A ansvarig (se avsnitt 4.2) har man också en högre kompetensnivå, då det 

handlar om vilka erfarenheter och kompetens samt självförtroende som medarbetaren 

har. Detta innebär enligt författaren Hersey (2001) att när gruppen uppnår en högre 

kompetensnivå kan ledaren successivt minska på relations- och uppgiftsorienteringen 

och överlåter arbetsuppgifterna till medarbetarna med förväntan att de kommer bli 

genomförda utan eller med minimal påverkan eller instruktion från ledaren.   

 

I situation 3 (se avsnitt 4.2) använder sig ledaren av ett instruerande ledarskap då hon 

uttryckligen talar om för medarbetarna vad de ska göra. Här visar ledaren ett högt 

uppgiftsbeteende och ett lågt relationsbeteende. Hon är rak i sin kommunikation, hon 

delar ut order.  Vi anser att när det är så stor enhet med så många medarbetare, finns 

möjligheten att vissa medarbetares ansvarskänsla för övriga medarbetare och ledaren 

försvinner i och med att man inte kontrolleras. Detta innebär att ledarens kontroll för 

vissa medarbetare måste vara större eftersom deras kompetensnivå är låg (se avsnitt 

4.2). Detta genom att vissa medarbetare inte känner ett gemensamt ansvar för butiken 

samt att de inte visar någon större vilja att hjälpa till där det behövs.  

Ledaren beskriver i situation 4 (se avsnitt 4.2) att hon behövde frigöras några dagar i 

veckan för att ha möjligheten att gå runt och vara med olika medarbetare på deras 

arbetsområde för att bättre kunna förstå allas arbetsuppgifter. I denna situation är 

ledaren deltagande, hon visar ett starkt relationsbeteende och väldigt lågt 



 35 

uppgiftsbeteende, eftersom hon uttryckligen säger att hon vill vara med och förstå 

medarbetarnas arbetsuppgifter. Detta för att få en bättre insyn och förståelse utifrån 

medarbetarnas synvinkel. Enligt författarna Hersey och Blanchard (2008) kan ledaren 

släppa helt på uppgiftsorientering när ledaren är deltagande eftersom gruppens 

kompetensnivå ökar och de kan successivt utveckla självförtroende och förmågan att 

jobba på egen hand. 

 

5.3 Situationsanpassad ledarskap - medarbetarnas svar 
Undersökningen med övriga medarbetare där de fick möjlighet att välja ledarstilar 

utifrån fyra alternativ visar på följande resultat (se avsnitt 4.4). 

I detta urval var det sju medarbetare som beskrev ledaren som Säljande och fem som 

den Deltagande ledarstilen. De övriga ledarstilarna, Instruerande och Delegerande fick 

fyra respektive två röster.  Den Säljande ledarstilen har både högt uppgiftsbeteende och 

relationsbeteende. Ledaren ger fortfarande direktiv men förklarar samtidigt varför vissa 

uppgifter måste göras, men medarbetarna har samtidigt möjlighet att få förklaringar och 

ställa frågor. Den deltagande har ett högt relationsbeteende men ett lågt 

uppgiftsbeteende. Utifrån denna ledarstil så innebär det att ledaren ger uppmuntran, 

stöder diskussioner och frågar efter bidrag från medarbetarna enligt Hersey (2001). Det 

de gem medarbetarna som intervjuades enades om angående Lottas ledarskap var att 

hennes främsta egenskap som ledare är att hon lyssnar på förslag och synpunkter från 

medarbetarna. Även om förslaget ibland inte går igenom så lyssnar hon och främst ger 

en förklaring tillbaka varför inte förslaget inte går igenom (se avsnitt 4.3). 

 

5.4 Medarbetarnas uppfattningar av ledarskap 
Olsson (2001) beskriver medarbetarnas syn på ledarskap och anger att för att skapa en 

meningsfull och ett positivt arbetsklimat för medarbetarna måste ledaren skaffa sig en 

helhetsbild av verksamheten för att kunna ge medarbetarna rätt förutsättningar. Olsson 

(2001) tar även upp vad som är bra och dåligt ledarskap. Medarbetarna anser att en bra 

ledare, är en ledare de kan prata med och som har tid att diskutera frågor, samt att 

medarbetarna får stöd i sina arbetsuppgifter, när det behövs. Detta stämmer överens med 

det som medarbetarna i vår undersökning säger om sin ledare. Ledaren på Coop Forum 

tar sig tid att prata med sina medarbetare samt ger de stöd när medarbetarna behöver 

det. Medarbetarna vill bli involverade i de frågor som rör verksamheten, vilket de även 

blir enligt det som kom fram i empirin utifrån ledarens svar. Ledaren vill att 

medarbetarna ska känna sig delaktiga i de beslut som tas. I en situation (se avsnitt 4.2) 

beskriver ledaren att hon vill att medarbetarna ska ta mer ansvar för sina arbetsuppgifter 
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och känna sig viktiga. Olsson (2001) beskriver att medarbetarna vill vara involverade 

och vill att deras synpunkter tillvaratas på ett bra sätt. Även Larsson (2010) tar upp att 

det som alla framgångsrika ledare har gemensamt är att de spenderar mycket tid genom 

att vara synliga och tillgängliga för sina medarbetare. En ledare som inte kan lyssna och 

ta till sig medarbetarnas synpunkter, resulterar till att medarbetarna får en känsla av 

betydelselöshet. I en sådan organisation brukar arbetsklimatet försämras och relationen 

mellan medarbetarna blir spänd, men även relationen mellan medarbetarna och ledaren. 

Detta stämmer överens med empirin då det vid flertal tillfällen togs upp om det dåliga 

ledarskapet som medarbetarna hade upplevt tidigare (se avsnitt 4.3). 

 

Ett annat bra exempel på att prestationsförmågan hos medarbetarna ökar när ledaren är 

mänsklig och tillvaratar på medarbetarnas åsikter är studien som genomfördes i Turkiet 

av Yildirim O, Acar A, Bull S, Sevinc L. (se avsnitt 1.2) Studien visar att den viktigaste 

faktorn som påverkade elevernas akademiska framgång var den mänskliga sida som 

läraren visade. Studenterna bidrog med mest framgång när de kände att lärarna visade 

hänsyn till dem, vilket innebär att lärarna fokuserade mest på eleverna och deras 

kompetens och inte enbart på att få kursen avklarad. Däremot de lärare som inte lyssnar 

på vad eleverna har att säga och inte visat något intresse för elevens utveckling har 

påverkat elevernas akademiska framgång negativt. 

 

Den dåliga ledaren som medarbetarna hade haft var en som var auktoritär och ville sätta 

personalen på plats, att det var han som hade chefspositionen och medarbetarna var 

endast där för att utföra hans order.  Enligt medarbetarna drog han ner på deras 

kompetens och motivation, vilket ledde till att arbetslusten försvann och humöret bland 

medarbetarna blev sämre. Den dåliga ledaren ignorerade personalen genom att delegera 

arbetsuppgifter utan att undersöka hur stor arbetsbörda medarbetarna hade och gav 

order att de skulle vara klara inom en viss tidsram. Medarbetarna fick inte prata med 

varandra även om det gällde arbetet. Detta ledarskap stämmer inte överens med det 

kooperativa ledarskapet, där ledaren ska var en som utmärker sig genom att vara 

motiverande och locka fram andras kompetens och uppmuntra och lösa problem 

(Bartilson, 1990). Författarna Lennér- Axelsson & Thylefors, (1989) beskriver kring 

resonemanget om dåligt ledarskap att atmosfären i en arbetsgrupp blir spänd och formell 

när deltagarna känner sig otrygga och är på sin vakt mot andra medarbetare.  Detta i sin 

tur bidrar till att medarbetarna betraktar varandra med misstro och bristande respekt. 

 

Enligt medarbetarna har atmosfären ändrats drastiskt nu när de har fått en ny ledare. 

Nedan kommer att presenteras några skillnader från då och nu: 
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• Den dåvarande ledaren accepterade inte att medarbetarna pratade med varandra. 

Den nuvarande ledaren uppmuntrar till samtal mellan medarbetarna men även 

med ledaren. 

• Den dåvarande ledaren kunde inte ta emot kritik utan kunde bara ge kritik varje 

dag. Nuvarande ledaren har förmågan att både kunna ge och ta kritik. 

• Den dåliga ledaren var inte intresserad av medarbetarnas åsikter. Nuvarande 

ledaren tar sig tid att lyssna och tillvaratar medarbetarnas åsikter. 

• Förra ledaren pratade först och tänkte sen men nuvarande ledaren gör tvärtom. 

 

Dessa aspekter visar tydligt de skillnader som finns i medarbetarnas syn på bra och 

dåligt ledarskap inom Coop Forum. I en organisation där ledarskapet fungerar som den 

ska kan medarbetarna och ledaren diskutera kring olika frågor utan att medarbetarna 

känner obehag gentemot sin ledare samt att deras åsikter och synpunkter blir hörda. 

Detta innebär att medarbetarna känner sig delaktiga och involverade i de frågor som 

diskuteras i organisationen. Så som situationen ser ut nu på Coop Forum Valbo 

förefaller alla dessa aspekter fungera. 

5.5 Faktorer som kan påverka medarbetarnas syn på ledarskapet 

Ledarens beskrivning av de olika situationerna visar att kompetensnivån och 

arbetsuppgifterna hos medarbetarna är olika (se avsnitt 4.2). I och med detta kan det 

innebära att det uppstår skillnader i uppfattning om ledarens ledarskap, då ledaren 

anpassar sin ledarstil utifrån en specifik situation och utifrån medarbetarens 

kompetensnivå. Om medarbetaren har en låg kompetensnivå måste ledaren anpassa sin 

ledarstil därefter och antar då en mer instruerande ledarstil. Om en annan medarbetare 

har en hög kompetensnivå, vilket gör att ledaren antar en mer delegerande ledarstil. 

Detta är så vi tolkar hur skillnaden mellan ledarens ledarstil samt medarbetarnas 

uppfattning om ledarens ledarskap kan uppstå då ledaren anpassar sitt ledarskap utifrån 

situation och medarbetarens kompetensnivå. 

 

En annan faktor som kan påverka skillnader i uppfattningen om ledarskapet kan vara det 

tidigare dåliga ledarskapet. I ett ledarskap där diskussion, kommunikation inte fungerar 

medför att medarbetarna inte har en klar bild vare sig över sina arbetsuppgifter eller 

över organisationens mål. En ledare som inte är villig att kommunicera med sina 

medarbetare, kan heller inte räkna med att medarbetarna vet vilka arbetsuppgifter de har 

och inte heller vilka mål som ska uppnås för verksamheten. Eftersom ledaren inte tar sig 

tid att lära känna sina medarbetare vet ledaren inte heller på vilken kompetensnivå 
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medarbetarna befinner sig i. Det dåliga ledarskapet har inte möjligheten att påverka 

medarbetarnas motivation att utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt samt inte heller 

möjligheten att sträva mot gemensamma mål. Ledaren har bara den formella makten. 

Hersey (2001) skriver att makt är den resurs som gör det möjligt för en ledare att få 

andra att lyda eller engagera sig. Men det en sådan ledare inte har är förmågan att 

motivera sina medarbetare på ett positivt sätt till att själva ta initiativet och ansvaret att 

utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt samt. Vilket vi såg i empirin (se avsnitt 4.3) att 

en bra ledare kommunicerar med sina medarbetare och genom det kan ledaren motivera 

medarbetarna på ett positivt sätt. Artikeln av författarna Alvesson & Sveningsson (2003) 

beskriver att om en ledare uppmuntra till ”småprat” med sina medarbetare, gör det att 

medarbetarna känner sig mer respekterade, synliga och tillhörigheten i teamet blir 

starkare. Då teamkänslan ökar, ökar också samverkan mellan medarbetarna. Samverkan 

är en viktig aspekt för medarbetarna. Vilket gör att medarbetarna bättre kan förstå 

innebörden av arbetsuppgifterna samt att de arbetar tillsammans för att uppnå målen 

inom verksamheten. Detta är utmärkande i ett kooperativt ledarskap, det vill säga 

ledaren ska vara en eldsjäl genom att vara tålmodig, motiverande, kreativ och kan locka 

fram andras kompetens samt uppmuntra och lösa problem. (Bartilson, 1990). 
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6. Slutsats 
 

I det sista kapitlet presenterar vi våra tankar och reflektioner kring vår studie på ett sätt 

där vi återkopplar till att besvara våra frågeställningar i inledningen. Avslutningsvis tar 

vi upp reflektioner kring vår studie, samt även förslag på fortsatt forskning. 

 

6.1 Svar på frågeställningar 
I vår problemformulering har vi två frågor som ska besvaras: 

 

 Hur uppfattar medarbetarna sin ledares ledarskap och vilken självuppfattning har 

ledaren om sitt ledarskap? 

 

Medarbetarnas uppfattning om sin ledare överensstämmer till stor del med ledarens 

beskrivning av sitt ledarskap. Ledaren har beskrivit sin ledarroll och hur ledaren agerar i 

olika situationer. I vår beskrivning av skillnaderna mellan den dåvarande ledaren och 

nuvarande ledaren framkom vad som var viktigt för medarbetarna i ett ledarskap. Det 

som medarbetarna ansåg som viktig i ledarskapet var att ledaren ska vara lyhörd och att 

man som medarbetare kan föra en kommunikation med ledaren. Detta var de främsta 

och viktigaste egenskaper som de ansåg att deras ledare har. I artikeln av Yildirim m fl 

(2007)  kom fram till att studenterna bidrog med mest framgång när de kände att lärarna 

visade hänsyn till dem, vilket innebär att ju mer mänsklig och relationsinriktad ledaren 

är desto mer motiverande och målinriktade blir medarbetarna. 

 

• Vilka faktorer kan ligga till grund för skillnader i uppfattningar om ledarskapet i 

organisationen? 

 

Vår studie visar att medarbetarnas uppfattning om ledarskapet samt ledarens egen 

uppfattning om sitt ledarskap till stor del stämmer överens. Men skillnader finns alltid 

då medarbetarna uppfattar och tolkar ledarskapet olika, vilket också beror på 

kompetensnivån hos medarbetarna samt då vilken ledarstil ledaren intar i den uppkomna 

situationen. En annan orsak till att det inte finns så stora skillnader mellan ledarens 

ledarstil och medarbetarnas uppfattningar om ledarens ledarskap kan bero på det dåliga 

ledarskapet som har funnits på arbetsplatsen. Då vi under intervjuernas gång började 

fundera på om det dåliga ledarskapet kunde påverka medarbetarnas syn på det 

nuvarande ledarskapet (se avsnitt 4.3). Eftersom den dåvarande ledaren inte var lyhörd 
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och tog tillvara på sina medarbetares åsikter och synpunkter, anser medarbetarna detta 

vara en viktig del i deras nuvarande ledares ledarskap. Därför kan detta vara den främsta 

anledningen till att skillnaden inte är stor. 

 

Om situationen hade varit så att den dåvarande ledaren hade varit lyhörd mot sina 

medarbetare kanske deras syn på det nya ledarskapet hade varit annorlunda och även 

skillnaden större i uppfattningen för det nuvarande ledarskapet. Fastän medarbetarnas 

uppfattning om ledarskapet skulle ändras anser vi fortfarande att den nuvarande ledaren 

har alla goda egenskaper som en bra ledare bör ha och framförallt för en kooperativ 

organisation som hon verkar i. Då Lotta som ledare har flera egenskaper som en ledare 

inom ett kooperativ bör ha. 

 

Vår empiriska studie visar att det inte går att sätta en ledares ledarskap i ett fack. 

Ledarskapet ändras utifrån den situation som ledaren befinner sig i. Vi instämmer med 

författaren, Hersey, (2001) om att det är situationen som bestämmer ledarstilen hos 

ledaren. 

 

6.2 Reflektion över det egna arbetet 

Det har varit något av en omtumlande resa genom examensarbetets gång. Det har varit 

både intressant och lärorikt. Men vi har även känt förvirring och ibland hopplöshet. Men 

framförallt har det varit spännande att få den insyn som vi har fått i företaget som vi har 

undersökt. Det som vi märkte var att när vi bearbetade intervjumaterialet inför empirin 

och analys delen så såg vi andra aspekter som vi missade under intervjun. Bland annat 

så gäller det våra frågor. I några frågor var vi ute efter en mer generell syn på de 

aspekter som vi frågar efter. Men vi insåg när vi bearbetade materialet att medarbetarna 

tolkade frågorna utifrån den nuvarande arbetsplatsen och ledaren. Det gäller frågorna 

nummer fyra och sex (se bilaga 1). 

 

Vi visste heller inte i förväg vilka situationer som ledaren skulle berätta om. Det var då 

väldigt svårt att veta vilken typ av frågor som vi skulle ställa till medarbetarna. Vi skulle 

eventuellt ha bett medarbetarna berätta om olika situationer som uppstår på 

arbetsplatsen där de möter ledaren i hennes ledarroll. Då skulle vi ha haft möjlighet att 

jämföra om det ledaren säger att hon gör i sin ledarroll stämmer med det som 

medarbetarna tycker. Vi skulle kunna ha fått en ännu djupare analys om vi hade haft 

möjligheten att kunna göra en andra intervju för att få vissa förtydliganden från både 

ledaren och medarbetarna. 
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Vi hade valmöjligheten att göra ett utarbetat ledarskapstest framtaget av ett 

konsultföretag. Detta test har 20 uppdiktade situationer med fyra olika svarsalternativ, 

där ledaren får välja ett alternativ utifrån de uppdiktade situationerna. Om vi hade 

använt oss av det utarbetade ledarskapstestet hade skillnaden mellan medarbetarnas och 

ledarens syn på ledarskapet med sannolikhet blivit större. Men då anser vi att både 

reliabiliteten och validiteten blir minimal då man utgår från uppdiktade situationer. 

Samt att analys delen inte hade fått något djup då vi inte hade kunnat utgå ifrån några 

verkliga situationer. Vi hade visserligen fått ett kvantitativt resultat, men vi hade helt 

förlorat de nyanser och reflektioner som framkommer genom en kvalitativ metod. 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Under intervjuerna blev det dåliga ledarskapet, som de hade haft tidigare på 

arbetsplatsen, så tydligt då detta kom upp flera gånger under intervjuerna. Det vi inte 

hade räknat med var att det skulle ha en stor betydelse i denna studie. Det skulle ha varit 

intressant att skriva om, t ex den dåliga ledarens syn på sitt ledarskap. Samt undersöka 

medarbetarnas uppfattning om ledaren. Vi anser det viktigt för dagens ledare att lyssna 

på sina medarbetare vad de anser om ledarskapet på sin arbetsplats. Då detta ger en 

ledaren stora möjligheter att kunna förbättra sitt ledarskap, vilket kommer att ge effekter 

i flera led i organisationen. 

 

Det skulle också vara intressant att studera på om det skiljer sig mellan medarbetarna att 

valet att följa en ledare handlar om olika saker utifrån vilken ålder det är på 

medarbetarna. Vilka aspekter är viktiga för medarbetarna beroende på ålder. Utifrån 

respondenternas svar på frågorna insåg vi att de tidigare ha haft bestämmande och 

omotiverade chefer. Det vore då intressant att undersöka vidare om det kooperativa 

ledarskapet verkligen utövas i organisationen. Eller om det traditionella ledarskapet som 

Wolvén (2000) beskriver, där teknologin, extern kontroll, konkurrens och där man 

försöker bryta ner arbetsuppgifterna till minsta möjliga beståndsdelar, har fått inflytande 

i den kooperativa organisationen. 
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                                                                                                                   Bilaga 1 
 
 
 

Intervjufrågor till medarbetarna 
 
 

     Intervju 

nr:_________ 
1. Hur länge har du arbetat på Coop Forum? 
 
 

2 Vilka är dina arbetsuppgifter/befattning och hur länge har du haft de 

arbetsuppgifter/befattning som du har nu? 
 
 

3. På en skala från ett till tio, hur trivs du på din arbetsplats? 
 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
 

4. Vad är viktigast för dig för att du ska känna tillfredsställelse med ditt arbete? 
 
 

5. Hur vill du att Lotta Persson ska göra som ledare och varför? 
 
 

6. Vad är viktigast för dig i din relation till din ledare? 
 
 

7. Vilka egenskaper tycker du Lotta är bra på? 
 
 

8. Vilka egenskaper tycker du att Lotta Persson bör blir bättre på? 
  
 

9. Något du vill förmedla till oss som vi inte tänkt på? 
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                                                                                                                          Bilaga 2

      

  

Ledarstil   

     

Ledarstil handlar om en ledares sätt att vara och agera i olika situationer. Det finns 

många olika ledarstilar och dessa påverkas också i vilken typ av organisation som 

ledaren arbetar i samt vilka människor som finns runt om ledaren. Några klassiska 

ledarstilar som finns är t ex: 
 

• den auktoritära ledarstilen - som har ett dominerande sätt och peka med hela 

handen och ge konkreta direktiv. 

 

• demokratisk ledare - som lyssnar på sin arbetsgrupp och gärna diskuterar med 

medarbetarna inför beslut osv. 

  

• Låt-gå ledaren – ledaren är passiv i sitt ledande. Det finns knappt något 

ledarskap alls att tala om. Engagemanget för arbetet och gruppen är mycket lågt. 

 

Det finns också ledare som kombinera dessa olika ledarstilar i sin ledarroll. De tre 

klassiska stilarna är grovt generella men beskriver några grunder för en ledare. Ledarstil 

handlar om olika egenskaper som en ledare har och om relationen till sin arbetsgrupp 

och hur ledaren agera i olika situationer. 
 

Vilken ledarskapstil tycker du passar bäst in på Lotta Persson? 
 

Ledarstil 1 
 

Lotta talar om för medarbetarna vad som skall göras, när var, hur och vem som skall 

göra det.  Hon ger specifika instruktioner och övervaka noga genomförandet. 
 

Ledarstil 2 
Lotta talar om vad som ska göras. Men förklarar samtidigt varför vissa uppgifter måste 

göras. Medarbetarna har också möjlighet att ställa frågor och få förklaringar. 
 

Ledarstil 3 
 

Lotta talar inte om vad som ska göras. Men finns där för medarbetarna för att ge stöd 

och uppmuntran för att utföra arbetsuppgifterna. Lotta uppmuntra också för diskussion 

och bidrag från medarbetarna. 
 

Ledarstil 4 
 

Lotta överlåter arbetsuppgifter till medarbetaren med få instruktioner då Lotta vet att 

medarbetaren har förmåga att utföra dessa. Lotta vet att medarbetarna kan utföra arbetet 

utan påverkan och instruktion. Det är upp till personalen om när, var, hur och vem som 

ska göra det.



 

 

 


