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Sammanfattning 
Syftet med den här rapporten är att vara en hjälp till blivande butikschefer. Att för första gången 

komma ut i arbete och leda kan vara tämligen skrämmande och kännas överväldigande. Därför är 

tanken att ge läsaren en bild av hur ledarskap i butik fungerar och vilken form av ledarskap som är 

den bäst lämpade inom handeln. Eftersom det finns en rad olika ledarskapsmodeller att tillgå, ger 

det förmodligen en förvirring till den nyblivna butikschefen. Vilken typ av chef är det egentligen 

som medarbetare föredrar?  

Genom en kvalitativ undersökning valde undertecknad att ta reda på vad tre medarbetare samt tre 

chefer tänkte om ämnet. Därefter analyserades svaren och sattes ihop med övriga frågeställningar 

som var framtagna. Resultatet blev att det bästa för en nybliven butikschef är att anamma de ledar-

skapsmodeller som finns, genom att använda dem som en bra grund att utgå ifrån. Att se ledar-

skapsmodeller som en riktlinje snarare än en renodlad modell att slaviskt följa. Den viktigaste egen-

skapen en butikschef kan ha är dock en flexibilitet, att känna av gruppen och dess egenskaper för att 

till varje unik person leda på det sätt som biter bäst på denne. Likt en kameleont som ändrar färg, 

behöver butikschefen ändra beteende beroende på vem som behöver bli ledd.  

Nyckelord: ledarskap, ledarskapsmodeller, LMX, transformativt ledarskap, situationsanpassat le-

darskap, chefskap, butikschef 
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Abstract 
The purpose of this report is to help prospective store managers. Getting out to work for the first 

time and leading a group can be quite scary and feel overwhelming. Therefore, the idea is to give 

the reader a picture of how leadership in the store works and what form of leadership is the best sui-

ted in the trade. Since there are a number of different leadership models available, it may give a 

confusion to the newly-appointed store manager. What kind of manager is it that employees prefer? 

Through a qualitative study, the undersigned chose to find out what three employees and three man-

agers thought about the subject. The answers were then analyzed and put together with the other 

issues that were developed. The result was that the best thing for a new store manager is to embrace 

the leadership models that exist, by using them as a good basis to start from. To see leadership mod-

els as a guideline rather than a purely model to slavishly follow. The most important feature of a 

store manager is, however, a flexibility to learn to know the group and its properties in order to lead 

each unique person in the way that bites best on it. Like a chameleon that changes color, the store 

manager needs to change behavior depending on who needs to be led.  

Keywords: leadership, leadership models, LMX, transformative leadership, situational leadership, 

managership, retail manager 
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den månad som du, mamma, kom ner och hjälpte mig med hemmet och barnen. 

Och sist men inte minst, vill jag tacka min familj. De som stöttat mig i med- och motgångar under 

utbildningens gång. Min sambo som på nära håll varit delaktig och engagerad, och som otaliga 

gånger blivit uppringd av mig för att ge mig en välbehövlig energikick och motivation. Och mina 
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1. Inledning 
Trots att färre butiker öppnar och mer av konsumtionen digitaliserats (Davidson, 2018), behövs 

fortfarande professionella butikschefer. Det kan vara svårt att leda en grupp med flertalet människor 

som alla har olika personligheter, ursprung, erfarenheter och åsikter. Olika situationer kräver olika 

typer av ledarskap (Fiedler, 1967), och att vara ny i sin roll som chef med allt det operativa som blir 

en del av arbetsuppgifterna kan ge tillräckligt med osäkerhet. Dessutom krävs att som butikschef 

framgångsrikt leda gruppen eftersom det är en faktor som påverkar lönsamheten för butiken (Keevy 

& Perumal, 2012). Den här rapporten är framtagen för att kunna ge framtida butikschefer en liten 

inblick i hur tankarna kring ledarskap går och för att ge en tankeställare över vilken typ av ledar-

skap som kan tänkas passa en själv. 

1.1 Bakgrund 

Undertecknad är förmodligen inte den enda som någonsin undrat över skillnaderna mellan chefskap 

och ledarskap, och vad dessa skillnader i själva verket utgör för resultat över gruppdynamiken och 

arbetsprestationer. Eller vad chefer, alternativt ledare, själva anser att de utövar för stil i sin roll som 

ansvarig. Det finns en uppsjö spännande forskning att dyka in i, men jag ville göra en forskning an-

passad till de egna frågeställningarna som fanns för att få tydliga svar och fylla på kunskapsbanken. 

För ingenting ger så mycket kunskap som de egna forskningarna som tas an. 

2. Problemdiskussion 
Det finns många olika typer av människor, och därmed även många olika slags ledarskap. Har alla 

på arbetsplatsen samma bild av hur en bra ledare ska vara, eller skiljer det sig beroende på vilken 

position personen har som tillfrågas? Och vilken typ av ledare är den bästa för arbetsgruppen? Som 

en nyexaminerad butikschef, alternativt nybliven butikschef, är förmodligen osäkerheten stor inför 

den roll som ska tas an. Det finns inte obegränsat med kurslitteratur eller andra studier som visar 

vilken typ av ledare som är den bästa i en arbetsgrupp och därför kan det kännas överväldigande i 

den nya rollen.  

2.1 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att framtida butikschefer ska kunna läsa arbetet och få svar på frågor 

inför kommande ledarskap. Dessa frågeställningar kommer besvaras i resultatdelen i forskningen 
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där fokus kommer att läggas på hur de med ansvarsroll samt de anställda ser på ledarskapets roll, då 

det kommer att göras en enkätundersökning i utvald butik. 

2.2 Frågeställningar 

En tydlig uppställning över de frågeställningar som ska besvaras i denna forskning: 

 1. Analysera skillnaderna mellan chefskap och ledarskap 

 2. Redogöra för om de med ansvarsroll och de anställda har samma syn på hur ett bra ledar-

skap är utformat 

 3. Vilken ledarstil som genererar bäst prestation och effektivitet i en arbetsgrupp 

3. Teoretisk referensram 
Här nedan har relevant forskning sammanställts för att i detta arbete kunna göra meningsfulla re-

sultatdiskussioner och analyser. Den teoretiska referensramen kommer därför behandla ämnen och 

begrepp som chef- och ledarskap, effektivt ledarskap och ledarskapsmodeller. 

3.1 Chefskap eller ledarskap 

Ledarskap. Chefskap. Spelar det någon roll vilken typ av stil som används för att styra en grupp på 

arbetsplatsen, eller är det sak samma? Vad innebär dessa begrepp egentligen? För att kunna genom-

föra en meningsfull resultatdiskussion bör vi separera begreppen och förstå dess skillnader.  

3.1.1 Chefskap 

Begreppet chef, kan de flesta förmodligen relatera till, och har troligtvis en liknande känsla för be-

greppet som beskrivningen som Blomquist & Röding (2010, s. 18) återger; en formell position, där 

ansvar för medarbetare och verksamheten står i fokus, samt att yrkesrollen som chef är en officiell 

befattning som kräver struktur och befogenheter. Chefskap innebär med andra ord mycket fokus på 

att skapa struktur, ordning samt förutsägbarhet (Blomquist & Röding, 2010, s. 20). Kotter (1990) 

menar att det som kännetecknar en chef är planering och budgetering, organisering och bemanning 

samt kontroll och problemlösning. 

3.1.2 Ledarskap 

En ledare å andra sidan är ett svårdefinierat begrepp eftersom ledarskap likväl kan handla om en 

person som en process (Blomquist & Röding, 2010 s. 18). Det finns dock två definitioner som blivit 
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typiska för beskrivningen av ledarskap. Yukl (2006, s. 8) beskriver ledarskap som en process för att 

influera andra till att förstå och acceptera vad som behöver bli gjort och vad som behöver göras för 

att nå dit, och han pratar om processen att underlätta de individuella och gruppens ansträngningar 

för att nå gemensamma mål. Även Dubrin (2006, s. 3) har en sådan typisk definition av ledarskap 

och hans beskrivning lyder; ledarskap är en förmåga att inspirera förtroende och stöd bland de per-

soner som behövs för att nå organisatoriska mål. En ledare fokuserar på inspiration, att få med sig 

gruppen och ledarskapet fokuserar även på den stora bilden (Blomquist & Röding, 2010 s. 20). Kot-

ter (1990, s. 6) har samma syn på ledarskap där han nämner tre processer som syftar till att skapa 

förändring och förändringsprocesser i form av att de visar på en riktning, skapar samsyn och får 

med sig medarbetarna i rätt riktning samt motiverar och inspirerar. Andersson et al. (2013) konstate-

rar att de flesta definitioner kring ledarskap utgår från att en efterföljare ger respons på saker som en 

ledare gör. 

3.1.4 Förening mellan begreppen 

Eftersom både chefskap och ledarskap handlar om att påverka, genom att få en medarbetare att göra 

saker denne förmodligen inte skulle gjort annars, förekommer en viss makt i de båda begreppen 

(Andersson et al., 2013). Det är makten som förenar de två begreppen med varandra, och det finns 

tre olika maktbaser enligt Bergengren (1998). Dessa maktbaser är expertmakt, karismatisk makt och 

positionsmakt. Har ledaren bättre sakkunskap eller någon speciell kompetens gentemot de andra 

talas det om expertmakt. Karismatisk makt har ursprung i att ledaren har en utstrålning som kan en-

gagera och skapa förtroende. Positionsmakten innehas i och med att någon är chef, makten bygger 

på en formell position med ett definierat ansvarsområde.  

3.2 Ledarskapsmodeller inom handeln 

Wickelgren et al., gjorde 2012 en forskningsrapport om detaljhandeln där de identifierade ett tydligt 

mönster mellan de mest framgångsrika butikerna. Där kommunicerade butikscheferna på ett person-

ligt, kontinuerligt och okonstlat sätt med sina medarbetare. De pratade och interagerade med de an-

ställda flertalet gånger per dag för att lösa alla uppkomna problem. Det gick även att se en ömsesi-

dig respekt mellan chef och medarbetare i de framgångsrika butikerna, vilket tydligt indikerar att 

relationen mellan chef och medarbetare är av betydelse för butikens välbefinnande och resultat. 

Några teorier som förekommer inom handeln i Sverige är LMX, transformativt ledarskap och situa-

tionsanpassat ledarskap (Andersson et al., 2013). 
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3.2.1 LMX 

Leader-member-exchange är en ledarskapsmodell som fått stort genomslag inom handeln (Graen & 

Uhl-Bien, 1995). Modellen beskriver effektiva ledarskapsrelationer och hur de utvecklas bland par-

terna (Uhl-Bien et al., 2000), exempelvis mellan ledare och medarbetare, där ledaren vill skapa in-

flytande (Graen & Uhl-Bien, 1995). LMX handlar om att bygga ömsesidiga relationer (Graen & 

Uhl-Bien, 1995), därför lägger teorin fokus på de egenskaper och beteenden hos individer som en-

gagerar i interaktionerna med varandra (Uhl-Bien et al., 2000). Det som är grundläggande för att 

ledarskapsmodellen ska fungera är att det krävs underförstådda överenskommelser om olika slags 

utbyten. Det kan handla om exempelvis uppskattning, monetära belöningar, stöd, lojalitet med mera 

(Andersson et al., 2013). Att bygga upp och underhålla relationer är en social process, och inom 

LMX-teorin läggs därför stor vikt vid den (Graen & Uhl-Bien, 2006).  

3.2.2 Transformativt ledarskap 

Det transformativa ledarskapet handlar om att inspirera och entusiasmera, att ledaren ska transfor-

mera sina medarbetare (Burns, 1978). Det transformativa ledarskapet skiljer sig från andra ledar-

skapsmodeller eftersom den lägger stort fokus på den känslomässiga aspekten (Andersson et al., 

2013) och tanken är att slutresultatet i transformationen ska vara jämlikt, rättvist och fritt (Burns, 

1978). Den nämnda transformationen ska enligt Bass (1990) ske genom tre huvudsakliga steg: 

 1. Göra medarbetaren medveten om vad som går att nå genom ansträngning 

 2. Få medarbetaren att prioritera det intresse butiken har före de personliga intressena  

 3. Trigga igång den inre motivation som medarbetaren bär på genom att fokusera på självför-

verkligande och delaktighet 

Transformativa ledare har en förmåga att få medarbetare att göra mer än de har för avsikt att göra, 

och vad de dessutom tror är möjligt, eftersom de sätter mer utmanande förväntningar på medarbe-

tarna vilket genererar högre prestation. Hur de transformativa ledarna lyckas med det, beror enligt 

Bass & Avolio (1994) på hur ledarna beter sig gentemot medarbetarna. Dessa beteenden har de 

framställt i sin modell “fyra I” som består av idealiserad påverkan, inspirerande motivation, intel-

lektuell stimulering samt individuellt hänsynstagande.  Idealiserad påverkan innebär att ledaren age-

rar som en förebild, söker sig till utmaningar och visar sin värdering och övertygelse genom hand-

ling. Inspirerande motivation kan beskrivas genom att ledaren inger mod hos medarbetarna genom 

positiv feedback, att ledaren lockar med en tydlig vision och ett tydligt mål och engagerar medarbe-

tarna. Intellektuell stimulering värdesätter kreativitet och självständighet, involverar medarbetarna i 
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beslutsprocesser och problemlösning samt utmanar förutfattade meningar och hjälper medarbetarna 

att ta itu med problem. Det sista I:et i modellen är individuellt hänsynstagande som innebär att leda-

ren visar genuint intresse för medarbetarna, stöttar medarbetarnas utveckling och tar hänsyn till in-

dividuella behov och drivkrafter (Bass & Avolio, 1994). 

3.2.3 Situationsanpassat ledarskap 

Som nämns i inledningen, krävs det olika typer av ledarskap till olika situationer enligt Fiedler 

(1967). Han utvecklade därför en teori vid namn situationsanpassat ledarskap (Andersson et al., 

2013; Jacobsen & Thorsvik, 2014), efter att han kritiserat den ledarskapsforskning som existerade 

under hans tid (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Han riktade kritik mot de aktuella ledarskapsmodeller-

na eftersom de generaliserade att ett optimalt ledarskap fungerar oavsett vilken situation som upp-

står (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Fiedler (1967) menade istället att det är situationens egenskaper 

som styr ledarskapets framgång, och inte ledarens egenskaper. Hans lösning blev “contigencymo-

dellen” som utgår från att situationens förutsättning avgör ledarskapet vilket kräver att ledaren är 

medveten om att hen måste anpassa sitt ledarskap beroende på olika faktorer (Andersson et al., 

2013; Jacobsen & Thorsvik, 2014). Fiedler (1967) upptäckte bland annat tre karakteristiska egen-

skaper som var avgörande för ledarens agerande i de olika situationerna, och dessa presenteras ne-

dan med stöd av Andersson et al. (2013) och Jacobsen & Thorsviks (2014) verk. Den första och 

mest avgörande egenskapen tar upp förhållandet mellan ledare och medarbetare. Om ledaren inte är 

accepterad av medarbetarna, blir det svårt att utöva ledarskap, därför mäts denna egenskap i accep-

tansen av ledaren, samt den rådande stämningen på arbetet. Den andra egenskapen är den näst mest 

betydelsefulla och tar upp uppgiftens karaktär. Fokus läggs på målens tydlighet, mätbarhet samt vil-

ka tillvägagångssätt och även vilka lösningar som kan finnas, enligt Fiedler (1967). Egenskapen 

mäts genom klassifikationen av dessa faktorer. Den tredje egenskapen, som även är den sista, hand-

lar om positionsmakt. I praktiken innebär positionsmakt hur stor formell befogenhet och vilken på-

verkansroll en ledare har i organisationen och detta gäller oavsett vilken relation ledaren har till de 

anställda. Den här egenskapen mäts i hur stor möjlighet ledaren har att påverka incitament och re-

pressalier inom företaget. 

3.3 Effektivt ledarskap 

Det är vanligt att en person i en chefsroll har uppfattningen om att all nytänkande ska ske från che-

fen, som det speglas i ett karismatiskt ledarskap. Detta stämmer dock inte överens med den syn som 

vissa samhällsvetare har på ledarens betydelse för effektiviteten på en grupp. Det pratas istället om 
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ett ömsesidigt beroende mellan alla delaktiga i gruppen, där alla är delaktiga och ansvariga för att 

skapa en effektiv grupp (Wheelan, 2010). Wheelan (2010) vill i sin litteratur slå hål på myten om att 

det krävs en viss typ av person för att vara en ledare, samt att en ledare behöver vara på ett visst ut-

tryckt sätt för att vara en bra ledare. Susan (2010) menar att en genomsnittsperson med egenskaper 

som flexibilitet och viljan att lära sig kan utgöra ett effektivt ledarskap. 

För att framgångsrikt leda ett team har Kendrick (2004) tagit fram sex värdefulla punkter som enligt 

honom hjälper chefen i sin uppgift: 

 1. Inspirera människor att bli övertygade om arbetsuppgiften.  

 2. Förstå värdet i ditt team och arbeta för att anpassa arbetsmetoderna, projektvisionen och 

projektets mål och all projektkommunikation med dessa gemensamma värderingar.  

 3. Utveckla en ledarskapsstil som fungerar i ditt team. Vissa team arbetar bäst under en avgö-

rande ledare som leder laget automatiskt med liten inmatning. Andra lag föredrar beslutsfat-

tande genom enastående konsensus.  

 4. Bygg tillit och respekt inom laget. Utveckla personliga relationer genom coaching och men-

torskap med lagmedlemmar, och skapa ett effektivt samarbete mellan alla projektansvariga. 

 5. Kommunicera effektivt.  

 6. Ledare lyckas genom andra. Var generös för att ge beröm för prestationer.  

3.4 För- och nackdelar med de olika ledarskapen 

Att ställa de olika ledarskapsmodellerna mot varandra kan generera ytterligare kunskap och förstå-

else för vilken form av ledarskap som kan vara bra i vilken typ av situation.  

Att ställa chefskap och ledarskap mot varandra kan vid första anblick kännas som att ett ledarskap 

alltid är att föredra, vilket enligt undertecknad låter realistisk. Men eftersom ledarskap i mångt och 

mycket handlar om att leda gruppen och inte fokusera så mycket på det operativa, är det inte håll-

bart i alla situationer. En butikschef kan inte bara utgå ifrån att gruppen ska följa efter denne,  även 

om det utgör en stor del i rollen som butikschef, utan behöver även en nypa chefskap för att kunna 

hålla deadlines, öka försäljningssiffror och dylikt. Nackdelarna är således att chefskap och ledar-

skap inte är hållbara var för sig i ett butikschefssammanhang, medan det å andra sidan kan fungera i 

andra yrkesroller att bara utöva det ena eller det andra. Fördelarna är att när dessa två ställs mot 

varandra så blir de tillsammans ett effektivt ledarskap som gör det möjligt att genom en bra sam-

manhållning i gruppen öka försäljningen och arbetseffektiviteten.  
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Ställs LMX, transformativt ledarskap och situationsanpassat ledarskap mot varandra är det enkelt 

att se, efter att ha gått igenom teorierna ovan, att de olika teorierna lämpar sig bättre till olika faser i 

medarbetarens arbetsliv och hur denne är som person. LMX lämpar sig synnerligen bättre i en situa-

tion där medarbetare och butikschef är i ett stadie där de ska lära känna varandra och bygga upp en 

tillit. Att ge belöningar för uppskattat beteende kan styra den nya medarbetaren åt rätt håll. Däremot 

lämpar sig inte LMX alls i en fas där medarbetarna är varma i kläderna där de istället för att se be-

löningar som något som styr mot positiva beteenden förväntar sig belöningarna och blir besvikna 

om dessa inte dyker upp. När medarbetarna är i en fas där de är varma i kläderna lämpar sig istället 

transformativa ledarskapet bättre om butikschefen vill göra förändringar i beteenden och arbetssätt, 

medan det inte alls fungerar vid en ny relation där det kan bli märkligt att försöka transformera nå-

gon som ännu inte byggt upp en ömsesidig relation till butikschefen. Det situationsanpassade ledar-

skapet lämpar sig i en arbetsgrupp där både chef och medarbetare är varma i kläderna, är motivera-

de och endast behöver lite lätt styrning i varje situation, alternativt att en ny medarbetare ska läras 

in. Det lämpar sig däremot inte att som ny butikschef komma in och styra och ställa utan någon klar 

riktning, det kan kännas oseriöst och ge ett hafsigt intryck, i det stadiet lämpar sig exempelvis 

LMX-teorin bättre.   

4. Metod 

Här nedan sammanställas all relevant information gällande tillvägagångssättet för denna rapport. 

Detta görs i form av metod, avgränsning och urval. 

4.1 Forskningsmetod 

Det finns olika metoder att genomföra forskning på, där de vanligaste är kvantitativ samt kvalitativ 

metod. Dessa metoder är redskap som används för att behandla mottagen information (Holme & 

Solvang, 2012). Skillnaden mellan metoderna är att kvantitativ metod betraktas som en forsknings-

metod som betonar kvantifiering när det gäller insamling av information. Kvalitativ metod betraktas 

som en forskningsmetod som lägger vikt vid ord och kvantifiering under insamling och analys 

(Bryman & Bell, 2017).  

4.1.1 Val av forskningsmetod 

Valet av forskningsmetod föll på kvalitativ metod eftersom syftet med arbetet är att få en djupare 

förståelse för hur chefer samt medarbetare tänker kring ledarskap. Frågorna i enkäten var formade 
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på så sätt att en eftertänksamhet krävdes innan det var möjligt att svara, inte bara en enkel ja eller 

nej fråga. 

4.2 Avgränsningar 

Avgränsningar har dragits till att undersöka endast en butik, att endast svara på de frågeställningar 

som tagits fram, därför har den teoretiska delen hållits inom de ramarna för att inte sväva iväg för 

mycket. 

4.3 Urval 

Beslutet om vilka respondenter som skulle svara på enkäten grundades på att jag ville ha svar från 

både medarbetare och chefer gällande de framtagna frågorna. Anledningen var för att kunna analy-

sera huruvida chef och medarbetare tänker likadant i ledarskapsfrågan, samt jämföra enkätsvaren 

för att se kopplingar mellan de olika positionerna. Antalet blev sex stycken då det kändes som en 

bra mängd att begränsa sig vid. 

4.4 Genomförandet 

Enkäten skickades till utvald butik där samtliga sex deltagare svarade på enkäten innan den skicka-

des tillbaka till mig där jag granskade och analyserade svaren. En överenskommelse gjordes om att 

kontakta butiken igen för eventuella följdfrågor. Jag kände inte att jag behövde ställa några följdfrå-

gor utan bestämde mig för de svar jag hade och utgick ifrån dessa i empirin. 

Med hjälp av tidigare forskning besvarades två av frågeställningarna, och genom en kvalitativ 

forskning i form av en enkätundersökning, kunde huvudfrågan besvaras. 

5. Empiri 
Här sammanställs de svar som enkäten gav. Enkäten tilldelades sex personer, varav hälften var ar-

betstagare och andra hälften var chefer. Målet med enkäten var att få en bild över hur chef, respek-

tive arbetstagare ser på chefskapet.  

5.1 Enkätsvar 

Samtliga som svarat på enkäten anser att det är mycket viktigt att de anställda känner sig hörda och 

sedda. Även frågan om huruvida en bra gruppdynamik är viktig, anser fem av sex personer att det är 

mycket viktigt. En person avviker och anser att det är viktigt, den här personen är en arbetstagare. 
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En bra relation till chefen är enligt fem av sex personer viktigt, medan en av svararna som själv är 

chef anser att det är mycket viktigt. Fyra personer tycker att det är viktigt att de anställda känner sig 

delaktiga i besluten som tas i butiken, svaren kommer från samtliga arbetstagare och en chef, medan 

två av tre chefer anser att det är mycket viktigt. Fem av sex tycker att det är mycket viktigt att de 

anställda får komma med inputs för att förbättra verksamheten. Endast en anser att det är viktigt, 

och den personen är chef.  

Det som är intressant i dessa enkätsvar är när de som är med och deltar får rangordna frågorna från 

ett till fem, varav ett är viktigast. Det är endast en person, en arbetstagare, som inte anser att frågan 

om huruvida det är viktigt att de anställda känner sig sedda och hörda är den viktigaste frågan, res-

terande rangordnade frågan som viktigast. Det som dock är gemensamt för samtliga svar i den förs-

ta rangordningen är att samtliga anser att det som rangordnas högst är i mening “mycket viktigt”. 

Resterande frågor ger väldigt olika svar, men det går att utläsa ett mönster när det gäller cheferna. 

Däremot ger arbetstagarna väldigt olika svar.  

5.2 Enkätsammanställning 

 

6. Analys 
Här kopplas de frågeställningar som tagits fram ihop med den teori som återfinns i del 3 samt em-

pirin från del 4.  
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6.1 Skillnaden mellan chefskap och ledarskap 

Enligt Kotter (se del 3.1.1 om Chefskap) kan chef och ledare skiljas med hjälp av tre olika processer 

som ligger i fokus, för en chef gäller planering och budgetering, organisering och bemanning samt 

kontroll och problemlösning. En chef syftar således till att skapa struktur, ordning och förutsägbar-

het. En ledare å andra sidan har enligt Kotter (se del 3.1.2 om Ledarskap) tre processer som syftar 

till att skapa förändring och förändringsprocesser i form av att de visar på en riktning, skapar sam-

syn och får med sig medarbetarna i rätt riktning samt motiverar och inspirerar.  

Både chefskap och ledarskap har samma syfte eftersom båda ledarstilarna har som mål att styra en 

grupp till att utföra det arbete som ska göras samt att de tar beslut över vad som ska göras, det som 

skiljer dessa två olika ledarstilar åt är tillvägagångssättet (Blomquist & Röding, 2010). Det intres-

santa är vad de olika processerna kan åstadkomma, det var anledningen till att undertecknad valde 

att analysera skillnaderna mellan de två olika ledarskapsstilarna samt vilket som ger bäst resultat i 

en arbetsgrupp. Att framgångsrikt styra över en arbetsgrupp kräver att ansvarstagaren bör ha förmå-

gan att både ägna sig åt chefskap och ledarskap, att en chef med andra ord ska kliva ner från sitt po-

dium för att se varje arbetstagare för vad hen faktiskt är (Mintzberg, 1998). Chefskap och ledarskap 

är med andra ord väldigt intressant då de två ledarstilarna är olika, men samtidigt behövs båda två 

för att ledarskapet inom just handeln ska bli framgångsrikt. Begreppen innefattar olika former av 

hur en grupp styrs, men ändå går de hand i hand eftersom det ena inte utesluter det andra när det 

gäller att effektivt styra en grupp.  

6.2 Enkätanalys 

De svar som levererades utifrån enkäten (se del 5.2 Enkätsvar) gav en bekräftelse på att åsikterna  

var tämligen samstämmiga. Enda gången åsikterna gick isär var när arbetstagarna skulle rangordna 

det de tycker var viktigast och vad som var minst viktigt. Då var det inte många svar över huvud 

taget som liknade den andres, men å andra sidan var de likvärdigt överens om hur viktiga de olika 

frågorna är och det är betydligt mer relevant i sammanhanget. Det går dock att dra dessa oenigheter 

till att påvisa ett tecken på hur svårt det kan bli för en chef att leda en grupp, om alla personer i 

gruppen har varierande åsikter samtidigt som de värdesätter de olika tankarna olika högt. Det är 

möjligt att en arbetstagare brinner för en specifik åsikt och att det är den enda som spelar någon roll, 

vilket kan krocka med andra i gruppen ifall den åsikten inte delas med de andra. Som nämnt var så 

inte fallet i den här arbetsgruppen, och det är möjligt att det kan bero på att cheferna försöker anstäl-

la personer som passar in i gruppen så att alla drar jämt och oenigheter kan undvikas. Innan enkä-

tresultaten gjordes antaganden om att möjligen de chefer som svarade på frågorna skulle ha liknan-
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de svar, och även här blev svaren som förväntat. Cheferna svarade ungefär likadant rakt igenom, 

och i rangordningen märktes inte den stora splittringen i tankarna som det gjordes för arbetstagarna. 

Det var åtminstone två chefer som rangordnade på samma placering vid varje fråga, medan varje 

arbetstagare rangordnade helt olika, förutom vid den första frågan som gällde hur viktigt det är att 

anställda känner sig sedda och hörda. 

Av enkätsvaren går det att se ett samband i att chefer och arbetstagare ser på chefskapet ganska lik-

värdigt i det stora hela. Svaren om hur viktigt de olika frågorna är tenderar att generera liknande 

svar, medan det är rangordningen som utgör de stora skillnaderna i åsikterna, och som ovan konsta-

terats är de arbetstagarnas åsikter som skiljer. 

6.3 Vilken ledarstil genererar bäst prestation och effektivitet i en grupp 

Det finns lika många olika ledarskapstyper som det finns personer med en ledande befattning. Men 

finns det någonting som säger att den ena typen av sätt att bestämma är bättre än den andra? Både 

Wheelan (2010) och Kendrick (2004) talar om att ledare ska samspela med gruppen, om att inspire-

ra och anpassa ledarstilen. Detta är ett tydligt genomgående koncept för ett effektivt ledarskap. Men 

det krävs även en typ av chefskap för att exempelvis hålla tidsramarna och framgångsrikt åstad-

komma bra resultat, utan en chef som strikt styr gruppen så kan en deadline missas. Samtidigt är det 

svårt för en chef genom att bara peka med hela handen, få gruppen att bli motiverade till den tillde-

lade uppgiften (Andersson et al., 2013).  

 

Det finns inget rakt och tydligt svar för hur den bästa ledaren agerar i olika situationer, då ledarskap 

kräver flexibilitet. En grupp behöver en typ av ledarskap medan en annan grupp behöver en annan. 

Det som står klart är att det gjorts studier som visar att det finns vissa egenskaper som en bra ledare 

besitter och använder sig utav (Andersson et al. 2013).  

De tre olika ledarskapsmodellerna som ovan nämns i 3.2.1 LMX, 3.2.2 Transformativt ledarskap 

och 3.2.3 Situationsanpassat ledarskap har alla olika egenskaper som kännetecknar respektive mo-

dell, samt egenskaper som visar på effektivt ledarskap. De har olika synpunkter på hur ett effektivt 

ledarskap är utformat. Det är möjligt att den ena är bättre än den andre, men undertecknad är över-

tygad om att en liten nypa från respektive modell är ett vinnande koncept. För visst är det inte 

slumpen som avgjort att både Wheelan (2010) och Kendrick (2004) pratar om de egenskaper som 

kännetecknar de ledarskapsmodeller som undertecknad valt att använda i den här rapporten?  
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Wheelan (2010) och Kendrick (2004) pratar gemensamt om tre punkter; att inspirera, samspela med 

gruppen samt att anpassa ledarskapet. Därför ska undertecknad försöka knyta ihop den här säcken 

genom att ge sina tankar kring modellerna. 

Det transformativa ledarskapet handlar om att inspirera (se del 3.2.2 Transformativt ledarskap), 

medarbetaren växer och ger därmed 110%. Med det sagt, är det inte alla personer som fungerar på 

det sättet, men troligtvis är det effektivt eftersom många personer som blir inspirerade tenderar att 

göra lite mer än de tänkt. Vid transformativt ledarskap gäller i butikens värld att butikschefen ser 

varje medarbetarrelation som unik, för genom utveckling av den unika relationen går det att påverka 

medarbetaren (Andersson et al., 2013). Ett bra sätt för medarbetare att göra en extra ansträngning 

eftersom chefen ger någonting tillbaka och är genuint intresserad av dig. 

Rudolfsson (2009) bekräftar att det finns flertalet studier kring LMX inom handeln som visar tydli-

ga samband mellan hur en butikschef leder medarbetarna, det kundbemötande medarbetarna ger och 

arbetsprestationen de når. LMX handlar som bekant om den ömsesidiga relationen mellan medarbe-

tare och ledare (se del 3.2.1 om LMX), och kan kopplas ihop med en av de tre punkterna som Whe-

elan (2010) och Kendrick (2004) pratar om; att samspela med gruppen. Medarbetaren har förmodli-

gen en större tendens att ge mer om denne själv får något i utbyte, och likadant åt motsatt håll, där-

för är det förståeligt att även LMX är en form av effektivt ledarskap inom handeln.  

Och sist men inte minst, den tredje faktorn som Wheelan (2010) och Kendrick (2004) har gemen-

samt i sina tankar kring ett effektivt ledarskap; att anpassa ledarskapet, och vilken modell lämpar 

sig bättre då än just situationsanpassat ledarskap, eftersom den som bekant handlar om att anpassa 

ledarskapet efter de olika situationerna som uppstår (se sidan 7, del 3.2.3 om Situationsanpassat le-

darskap).  

6.4 Generella tankar 

Tankarna kring ledarskapsmodellerna är att alla modellerna har sina effektiva metoder, men under-

tecknad är övertygad om att det är faktorerna omkring som avgör vilken som är bäst lämpad i den 

givna situationen. Att det inte går att förutsäga vilken typ av ledarskap som är det mest effektiva 

eller bästa.  

Det transformativa ledarskapet kan vara bättre att tillämpa när chefen är varm i kläderna, eftersom 

en redan etablerad chef känner sina medarbetare och då kan utöva ledarskap i ett försök att förändra 
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exempelvis motivationen i arbetsgruppen. Medan det kanske är en sämre modell att använda vid 

rollen som alldeles nyetablerad butikschef, eftersom det inte brukar vara populärt att komma in på 

en ny arbetsplats och försöka ändra ett koncept som de anställda arbetat efter under längre tid. För-

ändring tar tid och först behöver chefen känna sina medarbetare för att kunna transformera. 

Som en ny butikschef kanske LMX är en bra ledarskapsmodell att utgå ifrån för att lära känna sina 

medarbetare och visa sig för dem, att bygga upp de ömsesidiga relationerna för att på så sätt nå bra 

resultat. Men även om denna ledarskapsmodell känns som en effektiv metod, fungerar den troligtvis 

sämre i ett sammanhang där medarbetarna känner sin chef och redan utbytt tjänster. Det som tidiga-

re sågs som en ömsesidig gengäld från chefen, kanske tillslut blir något som medarbetaren tar för 

givet och därför inte gör en lika stor ansträngning längre.  

Ett situationsanpassat ledarskap känns som en bra ledarskapsmodell som lämpar sig i skedet där 

butikschefen lärt känna sina medarbetare, genom LMX, och nu är ute efter att hitta lämpliga meto-

der att öka resultatet. Att på så sätt variera sitt ledarskap igenom varje unik situation känns tämligen 

att föredra, men tänker att lämpligheten är bättre efter fasen där butikschefen lärt känna sina medar-

betare. I början av sitt ledarskap kanske medarbetarna känner av en osäkerhet från chefen, om en ny 

butikschef ändrar förhållningssätt för jämnan. 

6.5 Inför framtida forskning 

Inför framtida forskning kan det vara bra att utgå ifrån fler butiker och personer, eftersom den här 

analysen blir tämligen svag på grund av de få personer som deltog. Även att analysera fler ledar-

skapsmodeller för att kunna få en bredare vidd i analysen. 

7. Slutsatser 
Av denna rapport att döma skulle det bästa för en nyexminerad/nybliven butikschef vara att anam-

ma de ledarskapsmodeller som finns och ta det mest fördelaktiga tankesättet från varje modell. Ef-

tersom ledarskapsmodellerna alla har bra egenskaper, känns det viktigt att inte bara fokusera på en 

modell och fastna i den. Utan att istället som butikschef sätta samman en egengjord modell som 

passar en själv och den arbetsgrupp som butikschefen leder. Enligt min känsla efter att ha arbetat 

med dessa frågor under den här rapporten, är ledarskapsmodeller en bra grund att utgå ifrån. Som 

en sorts stig som ska leda fram till den egna vägen av effektivt ledarskap. Min känsla är att model-

lerna troligtvis är tänkta som en riktlinje snarare än ett renodlad sätt att utgå ifrån och slaviskt följa. 

Det är med andra ord en bra grund att falla tillbaka på när det inte går som tänkt, men i slutändan 
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tror jag att den viktigaste egenskapen en bra chef har är flexibilitet. Det krävs att butikschefen har 

en flexibilitet som kan känna av gruppen och dess egenskaper för att till varje unik person leda på 

det sätt som biter bäst på denne. Jag tror att det är ett vinnande koncept. Likt en kameleont som änd-

rar färg, behöver butikschefen ändra beteende beroende på vem som behöver bli ledd.  
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Bilaga 6 - Chef 3
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